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บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน)4

 ตลอดป� 2560 ทีผ่�านมา นบัว�าเป�นป�ของการบรหิารจดัการในด�านต�างๆ

ของบริษัทที่เป�นไปโดยการกํากับดูแลอย�างมีระบบ มุ �งเน�นถึงความโปร�งใส

และตรวจสอบได� ด�วยการนําหลักธรรมาภิบาล และการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีมาใช�เป�นแนวปฏิบัติ เพื่อมุ�งสู�ผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน

 ซึง่ในป�ทีผ่�านมาคณะกรรมการบรษิทัได�มกีารดาํเนนิการในเรือ่งต�างๆ ภายใต�

กรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยให�ความสําคัญในการเป�ดเผยข�อมูล

ตามระเบยีบปฏบิติัของการเป�นสมาชกิบรษิทัจดทะเบยีนทีดี่ อกีทัง้ยงัให�ความสาํคญั

ในการวัดและประเมินผลเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพอย�างเป�นรูปธรรม เพราะบริษัท

มีความเชื่อมั่นว�าผลลัพธ�ที่เกิดขึ้นจะเป�นตัวชี้วัดสําคัญในการสร�างความเชื่อมั่น

กบัผู�มสี�วนได�เสยีทกุกลุ�มได�อย�างมปีระสทิธผิล โดยกาํหนดให�มกีารวดัและประเมนิผล

ทัง้ในภาพรวมขององค�กร คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชดุย�อย ผู�บรหิาร 

รวมถึงพนักงานทุกระดับ

"กระผมในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ต�องขอขอบพระคุณ

ผู�ถือหุ�นทุกท�าน นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ กลุ�มลูกค�า 

และผู�ทีเ่กีย่วข�องทกุฝ�ายทีใ่ห�ความไว�วางใจ เชือ่มัน่ และให�การสนบัสนนุบรษัิทฯ 

ด�วยดีเสมอมา และขอให�คํามั่นใจว�า บริษัทจะยึดมั่นการดําเนินธุรกิจ ภายใต�

หลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคํานึงถึงส�วนได�ส�วนเสีย

ของผู�ที่เกี่ยวข�องทุกฝ�าย" 

พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

ประธานกรรมการบริษัท



สารจากประธาน จา นาทบริ าร

รา าน ร จํา  

 เ รษ กจิของประเท ไทยในรอบป�ทีผ่�านมานบัว�ายงัคงอยู�ในระยะชะลอตวั
และยังต�องเ าระวัง การเปลี่ยนแปลงในด�านต�าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส�งผลต�อ
การเปลี่ยนแปลงทางเ รษ กิจและสังคม ทําให�ทุกบริษัทให�ความสําคัญกับ
การดําเนนิธรุกจิควบคู�ไปกบัการทาํกลยทุธ�ต�าง ๆ เพือ่เสรมิสร�าง กัยภาพในการแข�งขนั
ให�มากขึ้น จึงเป�นสิ่งที่ท�าทายต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  ที่จะต�องปรับตัว
ให�ทนักบัสถานการณ�ทีเ่กดิขึน้ โดยการบรหิารจดัการกระบวนการทาํงานให�เหมาะสม
ตามสถานการณ� รวมถึงการบริหารจัดการในด�านต�าง ๆของบริษัทตามนโยบาย
ของคณะกรรมการที่มุ�งเน�นถึงความโปร�งใสและตรวจสอบได�ในการดําเนินงาน

 อย�างไรกดี็สาํหรบัผลประกอบการในป� 2560 ของบรษิทัและบรษิทัย�อยมรีายได�
รวมทัง้สิน้ 62 ล�านบาท  ส�วนกาํไรสทุธเิท�ากบั 20  ล�านบาท เพิม่ขึน้  ล�านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร�อยละ 20 เมื่อเทียบกับป�ก�อน  มีกําไรสุทธิต�อหุ�น  เท�ากับ 0  บาท  
ปจจัยที่สําคัญที่ทําให�บริษัทประสบความสําเร็จคือการนําหลักการ การกํากับดูแล
กิจการที่ดีมาใช�เป�นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการการดําเนินงานของบริษัท 

 บริษัทมุ �งมั่น ตั้งใจ ในการมุ�งสู �การเป�นต�นแบบที่ดีด�วยการยกระดับ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความมีคุณภาพในการบริหารงาน จากการสํารวจ
ของสถาบนัต�าง ๆทีม่ผีลคะแนนเพิม่ขึน้ในทกุป� โดยในป� 2560 บรษิทัสามารถยกระดบั
เกณ �คุณภาพของการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีผลลัพธ�ในระดับ  ดาว  ซ่ึงอยู�ในกลุ�ม
ดมีาก และได�รบัรางวัล   ในกลุ�มของบรษิทัทีม่มีลูค�า 000  ล�านบาท 
โดยมีคะแนน   ซึ่งถือเป�นคะแนนสูงสุดในระดับ  ดาว 

 อกีทัง้ยงัคงมุ�งมัน่และพั นาประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานการให�บรกิาร
ทีไ่ด�มาตร านการรบัรอง ด�านการบรหิารจดัการคณุภาพ บรษิทัได�ดําเนนิการปรบัปรงุ
ระบบคุณภาพให�มคีวามทนัสมยัและเป�นปจจบุนั โดยขยายขอบเขตการระบคุวามเสีย่ง
และโอกาสที่มีผลกระทบต�อระบบบริหารคุณภาพขององค�กร รวมทั้งการวางแผน
และควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะส�งผลกระทบต�อการผลิตและการส�งมอบ
ผลติภัณ �หรือการบรกิาร ด�วยความมุ�งมัน่ในการพั นาระบบคณุภาพมาอย�างต�อเนือ่ง
ทําให�ในป� 2560 บริษัทสามารถยกระดับไปสู �การรับการรับรองมาตร าน 

 00   20 5 จากบรษิทั ยไูนเตด็  รจีสิตร�า ออ  ซิสเทม็ส� ประเท ไทย  จาํกดั  
เป�นที่เรียบร�อยตามเปาหมายที่ตั้งไว�

"ทงันใีนนามประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิารของบรษิทั คอมมวินเิคชัน่ แอนด
สิเตมส  โ ลชูัน่ จาํกดั มหาชน  ขอขอบคณุ ผู�บรหิาร และพนกังานทกุท�านที่

ร�วมกันทุ �มเท แรงกาย แรงใจในการป ิบัติหน�าที่อย�างเตมความสามารถ 
และช�วยกนั นฝ�าอปุสรรคจนประสบความสาํเรจเปนทีน่�าพอใจ  รวมถงึผู�ถอืหุ�น
และพันธมิตรทางธุรกิจ สําหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นในศักยภาพ 
ของบริษัทที่ท�านมอบให�เสมอมาและหวังเปนอย�างย่ิงว�าจะได�รับการสนับสนุน
จากทุกท�านในอนาคตตลอดไป" นายสมพงษ กังสวิวั น 

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร



 
6 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับมอบหมำยให้ปฏิบตัิหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯก ำหนดขึน้ 

โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคญัได้แก่ กำรสอบทำนให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ กำรสอบทำนให้มี     
ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ                    
และบริษัทย่อย พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กำรสอบทำน
และให้ควำมเหน็ตอ่แผนงำนตรวจสอบภำยในและกำรปฏิบตังิำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

1.  ได้สอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นรำยไตรมำสและงวดประจ ำปี 2560 ซึ่งเห็นว่ำมีควำมถูกต้องเช่ือถือได้     
และเป็นงบกำรเงินท่ีจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและมีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมแล้ว 

2.  ได้ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบในให้ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงท่ีส ำคญัและควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ดีได้แนะน ำให้ฝ่ำยบริหำรแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงระบบงำนต่ำง ๆให้รัดกุมเหมำะสมยิ่งขึน้        
ในปี 2560 ได้พิจำรณำคัดเลือกแต่งตัง้บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด (“ผู้ ตรวจสอบภำยใน”) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระ               
จำกภำยนอก ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและติดตำมระบบควบคุมภำยในของบริษัท โดยบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด          
ได้มอบหมำยให้ นำงสำวศมจรีย์ แก้วขอมดี เป็นผู้ รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ ตรวจสอบภำยในของบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติแล้วเห็นว่ำมี ควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน                   
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เหมำะสมเพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัได้จดัตัง้ หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัท โดยมอบหมำยให้นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ เป็นตวัแทนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ในกำรท ำหน้ำท่ี
ประสำนงำนกับบริษัทผู้ ประเมินระบบควบคุมภำยในอิสระท่ีบริษัทได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำงและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและ
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรรมกำรตรวจสอบรับทรำบเพ่ือน ำเสนอแก่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคมุภำยในอิสระ  

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎบตัรได้โดย ไม่ถูกจ ำกดัขอบเขต สำมำรถขอข้อมลูโดยไม่จ ำกดั อีกทัง้ยงั
เป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้  โยกย้ำย เลิกจ้ำง หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอ่ืน                 
ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน  

4.  ได้สอบทำนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ในปี 2560 แล้วเห็นว่ำเป็น
รำยกำรท่ีเป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทัว่ไป และเป็นกำรสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

5.  ได้พิจำรณำคัดเลือกผู้ สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจ ำปี  2560 โดยพิจำรณำคัดเลือกผู้ สอบบัญชี                 
ท่ีมีคณุสมบตัิและกำรปฏิบตัิงำนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมำโดยตลอด โดยได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชุม   
สำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2560 ให้แต่งตัง้นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 5874                
หรือนำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 3930 หรือนำงสำววรำพร ประภำศิริกุล ผู้ สอบบัญชี          
รับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี  4579 แห่งบริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน                
ตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2560 จ ำนวน 2,725,000 บำท ซึง่เหน็วำ่เป็นคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสมแล้ว 

6.  ในรอบปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยได้รำยงำนกำรปฏิบตัิงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ
รับทรำบและพิจำรณำเป็นประจ ำทกุไตรมำส  

7. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ท่ี 2/2560 เ ม่ือวันท่ี 12 พฤษภำคม 2560 ได้มีมติแต่งตัง้  ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์                  
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระทัง้หมด ประกอบด้วย 

 1. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (เข้ำร่วมประชมุ 4/4 ครัง้) 
 2. คณุฉฐัภมูิ ขนัตวิริิยะ                กรรมกำรตรวจสอบ  (เข้ำร่วมประชมุ 4/4 ครัง้) 
 3. รศ.ประภำษ ไพรสวุรรณำ กรรมกำรตรวจสอบ  (เข้ำร่วมประชมุ 4/4 ครัง้) 
 4. ดร.วฒุชิยั ดวงรัตน์  กรรมกำรตรวจสอบ  (เข้ำร่วมประชมุ 2/2 ครัง้) 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยโดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำร       
ท่ีเก่ียวข้องและปรึกษำหำรือกบัผู้สอบบญัชีเป็นประจ ำทกุไตรมำสเพ่ือรับทรำบข้อสงัเกตเก่ียวกบังบกำรเงินและกำรควบคมุภำยใน
ด้ำนบญัชี โดยไม่พบประเดน็หรือผิดปกตอิย่ำงมีนยัส ำคญัแตอ่ย่ำงใด 

                    
(รศ.ดร.ปิตพิฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



 
7 รายงานประจ าปี 2560 

 รายงานคณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี              
และความรับผิดชอบตามกฎบตัรท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดขึน้ โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้แก่ ก าหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ การพิจารณาสรรหากรรมการ คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง         
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือน าเสนอต่อ            
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้พิจารณา ทบทวน น าเสนอ และติดตามให้ระบบงานต่าง ๆภายในองค์กรสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ และแนวปฏิบตัิท่ีดีตามนโยบายและแนวทางท่ีวางไว้ และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีด้วย   ในปี 2560 คณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วย กรรมการ 3 ทา่น  โดยมีรายนามดงันี ้
1. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์   ฉตัรอคัรพฒัน์     ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการอิสระ 
2. คณุฉฐัภมูิ  ขนัตวิริิยะ           กรรมการสรรหาฯ/กรรมการอิสระ 
3. คณุภณิดา เศวตวรรณรัตน์             กรรมการสรรหาฯ 
 ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจ านวน 1 ครัง้ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วม
ประชมุครบทัง้ 3 ทา่น โดยพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้
1. การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหาบุคคลจากหลากหลายอาชีพท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
เช่นกฎหมายว่าด้วยคุณสมบตัิกรรมการ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ตลอดจนข้อบงัคบับริษัท และตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท นอกจากนีย้ังได้พิจารณา
รายช่ือและคุณสมบัติผู้ เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท                    
และตามโครงสร้างกรรมการท่ีต้องมีความรู้หลากหลายด้านทกัษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้ น อีกทัง้ยัง    
ต้องสามารถอทุศิเวลาให้กบับริษัทได้อย่างเตม็ที่ นอกจากนัน้คณะกรรมการยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัทมายังบริษัท โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561          
โดยคณะกรรมการสรรหาฯได้ด าเนินการดงันี ้
1) สรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา 

และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความเหมาะสม ก่อนจะน าเสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 

2) สรรหากรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง เพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ โดยกรรมการ  ได้ด าเนินการ
สรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป  

2. การพจิารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยใช้แนวปฏิบตัใินการพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณากลัน่กรองถึง
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจใน
ประเภทและขนาดใกล้เคียงกนั ตลอดจนค านงึถงึผลประกอบการ  ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

3. การพจิารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะกรรมการชุดย่อย   
และรายบคุคลปีละ1ครัง้เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอปุสรรคตา่งๆในการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ ระหว่างปีท่ีผ่านมา เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันและน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา รวมทัง้ยังเพิ่ มประสิทธิผลการ
ก ากบัดแูลกิจการโดยมีหลกัการและหวัข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯซึง่ปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริษัท 

4. ตดิตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการสรรหาฯมีหน้าท่ีติดตามและดูแลให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการปฏิบตัิตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ เพ่ือพัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กร ทัง้นีไ้ด้ส่ือสารให้พนักงาน ผู้ บริหาร และกรรมการรับทราบโดยเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ รวมทัง้ส่ือสารลงในเวบ็ไซต์บริษัท 

  
                       (รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์) 
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 



 
8 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือป้องกนัและรองรับกบัสถำนกำรณ์   

ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ด ำเนินงำนเพ่ือบริหำรจดักำรและลดควำมเส่ียง 
ตลอดจนควบคมุก ำกับดแูล เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระบวนกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจให้บรรลตุำมเปำ้หมำยท่ีวำงไว้ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 1 ทำ่น และกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ทำ่น โดยใน
รอบปี 2560 ได้มีจัดให้มีกำรประชุมจ ำนวน 1 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน เพ่ือพิจำรณำเร่ือง   
ตำ่ง ๆดงันี ้

1. ทบทวนควำมเส่ียงทกุประดบั ให้ครอบคลุมตำมกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำนของบริษัท ประกอบด้วยควำมเส่ียงด้ำนธุรกิจของ
บริษัท ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ควำมเส่ียงด้ำนกำรตอ่ต้ำนทจุริต และควำมเส่ียงด้ำนอ่ืน ๆ  

2. ขยำยขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรควำมเ ส่ียงลงไปยังบริษัทในเครือ  เ พ่ือส ร้ำงควำมเ ช่ือมั่นใ ห้แก่นักลงทุน                              
และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ระบบควบคุมควำมเส่ียงท่ีมีแนวปฏิบัติตำมหลักสำกล                
ท่ีสอดคล้องกนั อีกทัง้ยงัเป็นกำรลดทอนควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคต 

3. ติดตำม และ ทบทวนกำรด ำเนินงำน ตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง ภำยใต้นโยบำยและกรอบกำรบริหำร        
ควำมเส่ียงท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ           
โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำกำรตดิตำมและสอบทำนกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษัทและบริษัทย่อย
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมที่ได้ตัง้ไว 

4. จัดท ำประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเป็นกำรทบทวนผลงำน ประเด็น ปัญหำ          
และอุปสรรคต่ำง ๆในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกนั  
และน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย                   
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยไว้ 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีควำมมั่นใจว่ำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพสอดคล่องกบั
ระบบควบคมุภำยใน และแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

 
 
                    
 

 

 

 

(นำยสมพงษ์ กงัสววิฒัน์) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 



วสัิยทศัน์ พนัธกจิ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ

วิสยัทศัน์
" เป็นบริษัทชั �นนําในการดําเนินธรุกิจด้านวศิวกรรมสื�อสาร ธรุกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพลงังานทดแทน และการจดัจําหนา่ยสนิค้า

วิศวกรรมงานระบบด้วยการบริหารจดัการที�ดีมีคณุภาพ "

พนัธกิจ
-  ดําเนินการจดัจําหน่ายและสง่สนิค้าทางด้านวิศวกรรมด้วยราคาที�เหมาะสมและบริการ ที�ได้มาตรฐาระดบัดีเยี�ยม เพื�อความพงึพอใจสงู
   สดุสําหรับลกูค้าของบริษัท

-  ดําเนินการตดิตั �งระบบโทรคมนาคมด้วยนวตักรรมที�ตอบสนองความต้องการของลกูค้าตามมาตรฐานสากล

-  ดําเนินการประมลูงานและติดตั �งระบบงานด้านวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนสําเร็จ เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
   ของลกูค้าด้วยเทคโนโลยีที�ทนัสมยัระดบัสากล

-  ดําเนินงานธุรกิจด้านพลงังานทดแทนและบริหารจดัการพลงังาน ตามนโยบายภาครัฐ เพื�อให้เป็นแหลง่พลงังานทางเลือกใหม่ที�สําคญัของ
   ประเทศไทย

เปา้หมายการดําเนินธรุกิจ 

 บริษัทมีเป้าหมายที�จะรักษาความเป็นผู้ นําตลาดด้านการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที�มี

คุณภาพและมาตรฐานสูง รวมทั �งจําหน่ายสินค้าในลกัษณะของศูนย์บริการครบวงจร(One-Stop Service) คือมีสินค้าที�เกี�ยว

ข้องกบัสายไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟา้ที�หลากหลายและครบถ้วนทกุหมวดหมูเ่พื�อจําหนา่ยให้แก่ลกูค้า ทําให้ลกูค้ามีความสะดวกและงา่ย

ในการสั�งซื �อและรับมอบสนิค้า รวมทั �งมีเปา้หมายที�จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ เพื�อให้ลกูค้า

ได้รับความพงึพอใจสงูสดุ 

 บริษัทมีเปา้หมายในการสร้างและรักษาความเป็นผู้ ให้บริการระดบัชั �นนําของประเทศในงานด้านบริการรับออกแบบและ

ติดตั �งระบบงานปอ้งกนัไฟลามและระบบโทรคมนาคมโดยมุ่งพฒันาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการให้บริการที�มีคณุภาพ

ที�ได้มาตรฐานตลอดจนการสร้างความมั�นใจให้แก่ลกูค้าโดยการสง่มอบงานให้ได้ตรงตามคณุภาพที�ต้องการและตามกําหนดเวลา 

ด้วยความมุง่มั�นดงักลา่วทําให้บริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธรุกิจเป็นอยา่งดี

 นอกจากนี �บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สําหรับด้านการบริหารจดัการคณุภาพอย่างเป็นระบบจาก

บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด (URS) อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั�นพัฒนาประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าสงูสดุ ดงันั �นในปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงระบบคณุภาพให้มีความ

ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั โดยขยายขอบเขตการระบคุวามเสี�ยงและโอกาสที�มีผลกระทบตอ่ระบบบริหารคณุภาพขององค์กร รวมทั �ง

การวางแผนและควบคมุการเปลี�ยนแปลงที�อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การผลติและการสง่มอบผลติภณัฑ์หรือการบริการ ด้วยความมุง่มั�น

ในการพฒันาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื�อง ทําให้บริษัทสามารถยกระดบัไปสู่การรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

จากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั (URS) 

 อีกทั �งบริษัทยงัมีเปา้หมายขยายธรุกิจเพื�อให้ครอบคลมุงานทางด้านการตดิตั �งระบบสื�อสารอื�นๆ รวมถงึการขยายธรุกิจไปใน

อตุสาหกรรมที�เตบิโตและเป็นนโยบายของภาครัฐ เชน่ระบบงานด้านวศิวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั

ระดบัสากลและธรุกิจพลงังานเพื�อเป็นแหลง่พลงังานทางเลือกใหมที่�สําคญัของประเทศไทย

วฒันธรรมองค์กร

S
Self Development

T
Team

ทํางานเป็นทีม ประสานงานร่วม

กนักบัผู้ อื�นเพื�อมุง่สูผ่ลลพัธ์ของ

องค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ

O
Organization Commitment

มีสว่นร่วมกบักิจกรรมของ

องค์กรและให้ความสําคญั

กบัการแก้ไขปัญหา

ภายใต้พนัธะสญัญาที�มี

เปา้หมายเดียวกนั

C
Coordination

สื�อสารชดัเจน ตรงประเดน็ 

มีประสทิธิภาพในการโน้มน้าว 

และเจรจาตอ่รอง 

S
Service Mind

เข้าใจในความต้องการ/

ความคาดหวงัของลกูค้า 

แสดงพฤตกิรรมบริการได้เหมาะสม 

เพื�อให้ลกูค้าพงึพอใจ 

และประทบัใจ 

การขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ พฒันาตนเอง

 ปรับปรุง ประยกุต์ความรู้ให้

เกิดประโยชน์ในการปฏิบตังิาน
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คณะกรรมการบริษัท

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน)10

0102

03

04

05

0102

03

04

05
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08
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บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น จํากดั (มหาชน)12

01. พล.ต.ต.ดร.สุพศิาล ภกัดนีฤนาถ
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

อายุ   63  ปี

สัญชาต ิ ไทย

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ   12 กนัยายน 2557 (รวมเวลา 3 ปี )

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 - ไมมี่ -

คุณวุฒทิางการศกึษา  

• ปริญญาเอก  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ

ประวัตกิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE 2/2557)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 35/2557

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุ่น 27/2558

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 19/2558

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 209/2558

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Board Matters & Trends รุ่น (BMT 1/2559)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Boards that Make a Difference รุ่น (BMD 3/2559)

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• Economic and Business Outlook in 2559 : Hot-bottom Issues for Directors

• Tone at the Top Series 1/2559 Clem Business Engagement with Public Sector

• Chairman Forum Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice

• CG Forum 2/2559

• Managing Conflicts in the Boardroom

• IOD Director Briefing 4/2559 Managing Technology & Disruption

• Legal Update : Criminal Liabilities of Directors 2560

• Chairman Forum 2560 The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight

• Board of directors and their roles in driving Thailand forward 2560

• CSR for Corporate Sustainability รุ่น 6 งานบริการ

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ ตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 21

• นกับริหารการพฒันาในยคุดิจิตอล DAD รุ่น 1/2560 (Development  Administrator in Digital Era)

• สมัมนาทางวิชาการเรื�อง "ประชมุปฏิบตักิารเพื�อจดัทําตวัชี �วดัประสทิธิภาพกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา" 2560

ประสบการณ์ทาํงาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ปี 2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

    บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น  

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท

• ปี 2559 – ปัจจบุนั  ที�ปรึกษากรรมการ บจก.แมจิก เอน็เตอร์ไพรซ์

 



รายงานประจําปี 2560

02. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉัตรอัครพฒัน์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

/ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

อายุ   56  ปี

สัญชาต ิ  ไทย

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 12 ปี)

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 -  ไมมี่ –

คุณวุฒทิางการศกึษา  

• ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The Manchester Metropolitan 

  University,UK

ประวัตกิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

  รุ่น 60/2548

03. นายฉัฐภมู ิ ขันตวิริิยะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี�ยง

อายุ   56  ปี

สัญชาต ิ  ไทย

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 12 กนัยายน 2557 (รวมเวลา 3 ป)ี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  -  ไมมี่ –

คุณวุฒทิางการศกึษา  

• ปริญญาโท  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ประวัตกิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP) รุ่น 100/2551

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Compensation Committee 

   รุ่น 6/2551

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit  Committee Program 

   (ACP) รุ่น 8/2548

ประสบการณ์ทาํงาน 

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท

• ปี 2548-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ  

   บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น

• ปี 2555-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น

• ปี 2555-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรพิจารณาคา่ตอบแทน

   และบรรษัทภิบาล

   บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน)

 -ไมมี่ -

ประสบการณ์ทาํงาน
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
• ปี 2557-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
   กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและ
   บรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี�ยง  
   บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น
• ปี 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ
   บมจ.ดีเอน็เอ 2002 
• ปี 2558-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
   บริหาร
   บมจ.ยบูสิ (เอเชีย)
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
• ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  
   บจก. บนั
• ปี 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
   บจก.ยบีูส พรีมาเทค
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04. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ   61  ปี
สัญชาต ิ ไทย
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2558 (รวมเวลา 2 ป)ี
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560   -  ไมมี่ –
คุณวุฒทิางการศกึษา  
•ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) 
  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร ลาดกระบงั
ประวัตกิารฝึกอบรม
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 
    (DCP) รุ่น 119/2552
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Financial Statements for Director 
   (FSD) 2556
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ
• หลกัสตูรพฒันาผู้ นํานกับริหารระดบัสงู  2540
• หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและ 
   ผูบ้ริหารระดบัสงูของรัฐวสิาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่น 6/2554

05. ดร.วุฒชัิย  ดวงรัตน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ   61  ปี

สัญชาต ิ  ไทย

วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 (รวมเวลา 10 เดือน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  50,000 หุ้น 

(0.004% ของทนุชําระแล้วและมีสทิธิออกเสียงทั �งหมด)

คุณวุฒทิางการศกึษา  

• ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์  Univers i te de Par is  

    ประเทศฝรั�งเศส

ประวัตกิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

   (DCP) รุ่น 198/2557 

• Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2559

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• นกับริหารระดบัสงู (นบส.) รุ่นที� 52/2550

• การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 

  รุ่นที� 6/2556

• นกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู (บงส.) รุ่นที� 1/2557

• วิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 20/2558

• ผู้ นําธรุกิจระดบัโลก (GBL) รุ่นที� 2/2560

• หลกัสตูรการบริหารการทอ่งเที�ยว (TME) รุ่น 1/2560

ประสบการณ์ทาํงาน

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท

•ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

   บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น  

•ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

   /ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน 

   บมจ.พี ที จี เอน็เนอยี

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จํานวน 3 บริษัท

•ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการสภาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ  

   มหาวิทยาลยักรุงเทพ

•ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการสภาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ  

   วิทยาลยันานาชาตริาฟเฟิลส์

•ปี 2560 – ปัจจบุนั กรรมการสภาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ  

   มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิต

ประสบการณ์ทาํงาน 
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท
• ปี 2558-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
   บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น
• ปี 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ
   บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
• ปี 2557-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ
   บมจ.บางกอกชีท เมท็ทลั
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จํานวน 3 บริษัท
• ปี 2524 -ปัจจบุนั  รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
   สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 
   - ลาดกระบงั (มหาวิทยาลยั)
• ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  
   บจก.พีอีเอ เอ็มคอม อินเตอร์เนชั�นแนล
• ปี 2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
   สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
    – ลาดกระบงั
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06. นายสมพงษ์ กังสววัิฒน์ 
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร / ประธานบริหารความเสี�ยง  
อายุ   52  ปี
สัญชาต ิ ไทย
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ  8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 12 ปี)
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  208,148,836 หุ้น 
(17.66% ของทนุชําระแล้วและมีสทิธิออกเสียงทั �งหมด)
คุณวุฒทิางการศกึษา  
• ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิต
  พฒันบริหารศาสตร์
ประวัตกิารฝึกอบรม
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP)  รุ่น 50/2549
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่น 154/2554
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program 
  (RCP) รุ่น 27/2555
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Financial Statement for Directors 
  (FSD)  รุ่น 15/2555
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยากร ตลาดทนุ (วตท.) 
  รุ่น 20

ประสบการณ์ทาํงาน
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น  
• ปี 2554 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
• ปี 2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
• ปี 2540 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี�
• ปี 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บจก. นีออน เวริคส์ คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 

07. นายโอภาส ตยิวัฒนาโรจน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
/ กรรมการผู้จดัการสายงานโทรคมนาคม 
อายุ   52  ปี
สัญชาต ิ ไทย
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ  8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 12 ปี)
สดัส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560   58,339,711 หุ้น
(4.96% ของทนุชําระแล้วและมีสทิธิออกเสียงทั �งหมด)
คุณวุฒทิางการศกึษา
• ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ประวัตกิารฝึกอบรม
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 50/2549
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 92/2554

ประสบการณ์ทาํงาน
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น  
• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
• ปี 2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี�ยง 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
• ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการสายงานโทรคมนาคม 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จํานวน 1 บริษัท
• ปี 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บจก. นีออน เวริคส์ คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 



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

08. นายกติตรัิตน์ เมฆมณี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ยง 
/ กรรมการผู้จดัการสายงานธรุกิจและผลติภณัฑ์ 
อายุ   51 ปี
สัญชาติ  ไทย
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ  8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 12 ปี)
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560   44,058,756 หุ้น 
(3.75% ของทนุชําระแล้วและมีสทิธิออกเสียงทั �งหมด)
คุณวุฒทิางการศกึษา
• ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย
ประวัตกิารฝึกอบรม
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP)  รุ่น 50/2549
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 92/2554

09. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล /กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการผู้จดัการสายงานการเงิน – บญัชี
อายุ   54 ปี
สัญชาติ  ไทย
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ  8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 12 ปี)
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  3,341,688 หุ้น 
(0.28% ของทนุชําระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั �งหมด)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยั
   เกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 37/2548
• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program
   (DCP) รุ่น 60/2548
ประวตัิการอบรมอื�น ๆ
• หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสงู 
   รุ่นที� 12
• หลกัสตูรเทคนิคการจดัทําและยื�นแบบ ข.1 ให้ถกูต้องตามประกาศ
   ปปช. จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถมัภ์ พ.ศ. 2556
• หลกัสตูรนกับริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสงู รุ่น 3/2559
• หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2560

ประสบการณ์ทาํงาน
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
• ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น  
• ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
• ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยง 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น
• ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการสายงานธรุกิจและผลติภณัฑ์
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
• ปี 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ 
   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี�
• ปี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
   บจก. มายบีช กรุ๊ป

16

ประสบการณ์ทาํงาน
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท
•ปี 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น  
•ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
•ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี�ยง 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
•ปี 2556 – ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการสายงานการเงิน – บญัชี
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
กิจการอื�น (ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
•ปี 2540 – ปัจจุบนั กรรมการ 
   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี�
•ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ 
   บจก. นีออน เวริคส์ คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 
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10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการ
/ เลขานกุารบริษัท
อายุ   54 ปี
สัญชาต ิ ไทย
วันที�ได้รับการแต่งตั �งเป็นกรรมการ 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 12 ปี)
สัดส่วนการถอืหุน้บริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 1,502,928 หุ้น
(0.13% ของทนุชําระแล้วและมีสทิธิออกเสียงทั �งหมด)
คุณวุฒทิางการศกึษา
•ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคําแหง
ประวัตกิารฝึกอบรม
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program 
  (DAP) รุ่น 37/2548
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program 
  (DCP) รุ่น 60/2548
ประวตักิารอบรมอื�น ๆ
• หลกัสตูร พื �นฐานและกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบับริษัทจดทะเบียน 
  รุ่นที� 6/2554
• หลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น 27/2551

ประสบการณ์ทาํงาน
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 บริษัท
• ปี 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น  
• ปี 2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
• ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการ
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
• ปี 2556 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท
   บมจ. คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น 
• ปี 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
   ตรวจสอบ
   บมจ. ไทย โคโคนทั 
กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน) จํานวน 2 บริษัท
• ปี 2540 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี�
• ปี 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
   บจก. นีออน เวริคส์ คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ำกัด  (มหำชน)         

และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท ำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบญัญัติกำรบญัชี พ.ศ.2543 และตำมข้อก ำหนด    
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบญัญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีเหมำะสม และถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยผู้สอบได้สอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเห็นใน
รำยงำนของผู้สอบบญัชีอย่ำงไม่มีเง่ือนไข 

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลและพฒันำบรรษัทภิบำล รวมทัง้ จดัให้มีและด ำรงไว้ซึง่ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำมีกำรบนัทึกข้อมลูทำงบญัชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำและเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำ      
ไว้ซึง่ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดกำรทจุริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระท ำหน้ำท่ี ก ำกบัดแูล งบกำรเงิน ประเมินระบบควบคมุภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่น   
ได้วำ่งบกำรเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย แสดงฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน 
และกระแสเงินสดถกูต้องในสำระส ำคญัแล้ว 

 
         
 
(พล.ต.ต.ดร.สพุิศำล ภกัดีนฤนำถ)      (นำยสมพงษ์ กงัสววิฒัน์) 

        ประธำนกรรมกำรบริษัท         ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ผลการด าเนินงาน (พันบาท)       
รายได้จากการขายและบริการ                 4,515                  4,694                  4,439  
รายได้รวม                 4,572                  4,713                  4,462  
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม                 4,270                  4,492                  4,201  
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น                    302                     221                     261  
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ(ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท)                    219                     170                    204  

ฐานะการเงนิ (พันบาท)       
สินทรัพย์รวม                 3,465                  3,843                  3,606  
หนีส้ินรวม                 1,775                   2,114                    1,889 
ส่วนของผู้ ถือหุ้น                 1,689                   1,729                    1,717  
สินค้าคงเหลือ                    500                     649                      662 

ข้อมูลต่อหุ้น       
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น(ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 0.21 0.15 0.17 
เงินปันผลตอ่หุ้น 0.20 0.16 0.18 
มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 1.50 1.47 1.46 
อัตราส่วนทางการเงนิ (ร้อยละ)       
อตัราก าไรขัน้ต้น 15% 14% 15% 
อตัราก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท) 5% 4% 5% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น(%) 16% 10% 12% 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.60 1.51 1.56 
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น(เทา่) 1.11 1.22 1.10 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 

ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือบริษัท  :   บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์  :   CSS 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ  :   จ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอ่ืน ๆ รวมทัง้เป็นผู้ ให้บริกำรติดตัง้ระบบ

โทรคมนำคม ระบบปอ้งกนัไฟลำม และอ่ืน ๆ  
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่   :   329 หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่  อ ำเภอปำกเกร็ดจงัหวดันนทบรีุ   
ท่ีตัง้สำขำรำมค ำแหง  :    142 ซอยรำมค ำแหง40 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร  
ท่ีตัง้สำขำชลบรีุ   :   59 หมู่ 7 ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรีรำชำ  จงัหวดัชลบรีุ 
เลขทะเบียนบริษัท   :   0107548000561 
โทรศพัท์  :   02-018-1111 
โทรสำร   :   02-018-1142 
เวบ็ไชต์  :    www.cssthai.com 
เลขำนกุำรบริษัท  :   นำงสำวนงนชุ  เตมีศรีสขุ 
  โทร : 02-018-1111 / Email : secretary@cssthailand.com 
ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์  :   นำงประภสัสร ลกัษณ์วฒุิวงศ์ 
      โทร : 02018-1111 ตอ่ 5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com  
ทนุจดทะเบียน  :   588,036,884.50 บำทแบง่เป็นหุ้นสำมญั 1,176,073,769 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้ 0.50บำท 
ทนุช ำระแล้ว  :   587,869,544.50 บำทแบง่เป็นหุ้นสำมญั 1,175,739,089 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้ 0.50บำท 
 
ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทย่อย 
ช่ือบริษัทย่อย (1)  :   บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ำกดั 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงำนรำชกำรเป็นหลกั   
   และเป็นตวัแทนในกำรประสำนงำนซือ้ขำยสินค้ำต่ำง ๆ 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่   :  329 หมู่ 3 ต ำบลบ้ำนใหม่  อ ำเภอปำกเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ    
ท่ีตัง้สำขำชลบรีุ   : 59 หมู่ 7 ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรีรำชำ  จงัหวดัชลบรีุ 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0125540007891 
โทรศพัท์  : 02-018-1111 
โทรสำร   :  02-018-1142 
ทนุจดทะเบียน  :   150,000,000 บำทแบง่เป็นหุ้นสำมญั 1,500,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
ทนุช ำระแล้ว :   150,000,000 บำทแบง่เป็นหุ้นสำมญั 1,500,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
สดัส่วนท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 
 
ช่ือบริษัทย่อย (2)  :   บริษัท นีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย)จ ำกดั 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจให้บริกำรตดิตัง้เสำสญัญำณและอปุกรณ์โทรคมนำคม 
  ให้บริกำรบ ำรุงรักษำเครือข่ำยระบบโทรคมนำคมแบบ Turnkey 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่  :  10 ซอยนำคนิวำส 47ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105549083701 
โทรศพัท์ : 02-539-6693 
โทรสำร   :  02-539-6795 
ทนุจดทะเบียน  :   10,000,000 บำทแบง่เป็นหุ้นสำมญั 100,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
ทนุช ำระแล้ว :   10,000,000 บำทแบง่เป็นหุ้นสำมญั 100,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 
สดัส่วนท่ีบริษัทถือหุ้น : ร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว 

mailto:secretary@cssthailand.com
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บุคคลอ้ำงอิง 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ : 02-009-9386  โทรสำร : 02-009-9476 
ผู้สอบบญัชี :  นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ และ/หรือ นำยศภุชยั ปัญญำวฒัโน  
  และ/หรือนำงสำววรำพร ประภำศริิกลุ 
  บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
  ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ 
  193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท์ : 0-2264-0777   โทรสำร : 0-2264-0789-90 
ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน  : บริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิต ิจ ำกดั 
   เลขท่ี 178 อำคำรธรรมนิต ิชัน้ 5 ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชำช่ืน20) ถนนประชำช่ืน 
   แขวงบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
   โทรศพัท์ : 02-596-0500 
 
ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 25 มกรำคม 2537 โดยมี

วตัถปุระสงค์แรกเร่ิมเพ่ือประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยและติดตัง้วสัดแุละอุปกรณ์ ปอ้งกนัไฟลำม (Passive Fire Protection) ส ำหรับอำคำรสูง
และโรงงำนอุตสำหกรรม ต่อมำบริษัทได้มีกำรขยำยกิจกำรอย่ำงต่อเน่ืองไปยังธุรกิจตัวแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง  ๆ              
และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับระบบงำนไฟฟ้ำจำกผู้ ผลิตชัน้น ำระดับสำกล เช่นสำยไฟฟ้ำทั่วไปส ำหรับใช้ในอำคำรและโรงงำน
อุตสำหกรรม โคมไฟฟ้ำส ำหรับใช้ภำยในและภำยนอกอำคำรหม้อแปลงไฟฟ้ำ ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ และวสัดอุุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ
ป้องกนัไฟลำม โดยมีลูกค้ำทัง้หน่วยงำนภำครัฐและบริษัทเอกชนทัว่ไป นอกจำกนัน้บริษัทยงัได้ให้บริกำรด้ำนงำนติดตัง้และบ ำรุงรักษำ
ระบบโทรคมนำคม ซึง่รวมถึงงำนก่อสร้ำงและติดตัง้ระบบส่งสญัญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบโทรศพัท์พืน้ฐำน และในปี 2558 บริษัท   
ได้ขยำยธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ืองไปยงัธุรกิจติดตัง้ระบบงำนด้ำนวศิวกรรมส่ือสำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศ รวมทัง้ธุรกิจด้ำนพลงังำนทดแทน
และบริหำรจดักำรพลงังำน ตำมนโยบำยภำครัฐ ซึง่ที่ผ่ำนมำจะเหน็ได้ว่ำ บริษัทมุ่งเน้นกำรเติบโตอย่ำงตอ่เน่ืองและยัง่ยืน โดยกำรขยำย
สู่ธุรกิจใหม่ๆเพ่ือตอ่ยอดกำรด ำเนินธุรกิจตลอดเวลำ ซึง่ถือวำ่เป็นนโยบำยและหวัใจหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 แผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำประเภทซือ้มำขำยไปให้ครอบคลุมพืน้ท่ีขำยและกลุ่มอุตสำหกรรมเพิ่มมำกขึน้รวมทัง้ขยำยฐำน
ลกูค้ำในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

 เพิ่มควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรเพ่ือให้สำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำและรองรับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำท่ีมีอยู่
เดมิได้มำกขึน้ รวมทัง้จดัหำพืน้ท่ีคลงัสินค้ำเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถงึและตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำท่ีมีอยู่เดิมและ
กลุ่มเปำ้หมำยได้อย่ำงทัว่ถงึและรวดเร็วยิ่งขึน้ รวมทัง้สำมำรถประหยดัต้นทนุในกำรขนส่ง 

 มุ่งเน้นกำรเติบโตในธุรกิจให้บริกำรติดตัง้โดยเฉพำะด้ำนระบบโทรคมนำคมตำมกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม
โทรคมนำคมภำยในประเทศ และสำมำรถปรับตวัได้ทนักับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ นอกจำกนีบ้ริษัทยังมี
เป้ำหมำยท่ีขยำยกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับงำนด้ำนโทรคมนำคมพร้อมกับธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำย เพ่ือรองรับกำรเติบโตของ
ธุรกิจของบริษัทในประเทศเพ่ือนบ้ำนท่ีมีศกัยภำพและมีแนวโน้มในกำรเตบิโตสงู เช่น สำธำรณรัฐแหง่สหภำพพม่ำเป็นต้น 

 สร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้ำ โดยกำรให้ควำมส ำคญักบักำรให้บริกำรทัง้ก่อนและหลงักำรขำยตลอดจนกำร
รักษำคณุภำพและมำตรฐำนในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมไว้วำงใจในกำรเลือกใช้บริกำร
ของบริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง 

 กำรพฒันำบุคลำกรของบริษัทในทกุๆระดบั เพ่ือให้ก้ำวทนักบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป และลดกำรพึง่พิงบุคลำกรหลกั 
โดยในแตล่ะปีบริษัทจะมีงบประมำณส ำหรับกำรส่งบคุลำกรเข้ำฝึกอบรมมำโดยตลอด 

 ขยำยธุรกิจให้หลำกหลำยเพ่ือตอบสนองกับกำรสร้ำงรำยได้และผลตอบแทนระยะยำวเช่นกำรลงทุนในธุรกิจทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และธุรกิจพลงังำนทดแทนตำมนโยบำยภำครัฐ 

 ขยำยธุรกิจและกำรลงทนุในประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่นประเทศพม่ำ และกลุ่มประเทศ AEC เพ่ือลดกำรพึ่งพิงและผลกระทบ
จำกกำรแข่งขนัตลำดภำยในประเทศ รวมทัง้แสวงหำโอกำสในกำรเจริญเตบิโตในอนำคตท่ียัง่ยืนให้กบับริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 23 รำยงำนประจ ำปี 2560 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นดงันี ้

  
   

 
  

  
   

 
 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ากัด 
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ำกัด เดิมช่ือ บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอร่ีส์ จ ำกัด ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี                

6 พฤศจิกำยน 2540 โดยมีวตัถปุระสงค์แรกเร่ิมเพ่ือด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆและอปุกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ระบบงำนไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตชัน้น ำระดบัสำกล อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2554 ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ได้โอนธุรกิจด้ำนกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์สำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆไปรวมกับบริษัทในปี 2555 และบริษัทมีนโยบำยให้ ซี.เอส.เอส.เคเบิล้           
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงำนรำชกำร และเป็นตวัแทนในกำรประสำนงำนซือ้ขำยสินค้ำต่ำง  ๆโดยในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ       
จะใช้บคุลำกรของบริษัทเป็นหลกั 

ปัจจบุนั บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด์ แอคเซสซอร่ีส์ จ ำกดั ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ำกดั 
ต่อกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 24 ตุลำคม 2557 โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี 329 ม.3 ต.บ้ำนใหม่อ.ปำกเกร็ดจ.นนทบุรี ซึ่งเป็นท่ีตัง้
เดียวกบัส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วจ ำนวน 150 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี ยงัมี
สำขำจ ำนวน 1 สำขำ ตัง้อยู่เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 7 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ 

 
บริษัท นีออนเวริคส์ คอมมูนิเคช่ันส์ (ประเทศไทย)จ ากัด 

บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ได้ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎำคม 2549 โดยประกอบธุรกิจให้บริกำร
ติดตัง้เสำสญัญำณและอปุกรณ์โทรคมนำคม ให้บริกำรบ ำรุงรักษำเครือข่ำยระบบโทรคมนำคมแบบ Turnkey โดยกลุ่มลูกค้ำหลกัได้แก่ 
ผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยโทรคมนำคม เช่น บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) (AIS), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
(TRUE), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (DTAC), องค์กำรโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (TOT) เป็นต้นปัจจุบนัมีทนุ
จดทะเบียนและทนุช ำระแล้วจ ำนวน10 ล้ำนบำท โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 10 ซ.นำคนิวำส 47 ถ.นำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว 
เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 

 
บริษัท น า้ซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์ จ ากัด 
 บริษัท น ำ้ซ้อ ไฮโดร เพำเวอร์ จ ำกดั เป็นบริษัทนิตบิคุคลที่จดัตัง้และจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม ค.ศ. 2014 มีวตัถุประสงค์หลกัในกำรประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ โดยมีส ำนกังำน
ใหญ่ตัง้อยู่ท่ี บ้ำนน ำ้งอม เมืองเวียงทอง แขวงบลิค ำไซ  ประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ำกดั 
99.99% 

บจก. นีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย)  
70% 

บจก.น ำ้ซ้อ ไฮโดร เพำเวอร์ จ ำกดั 28% 



 
24 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญัในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
 เมษำยน 2558 มตท่ีิประชมุสำมญัผู้ ถือประจ ำปี 2558 ได้มีมตอินมุตัิเร่ืองตำ่ง ๆดงันี ้  

1. ลดทนุจดทะเบียนจำกเดมิ 490 ล้ำนบำทเป็น 489,995,978.50 บำท โดยกำรตดัหุ้นจดทะเบียน
ท่ียังมิได้จ ำหน่ำยและไม่ได้มีไว้เพ่ือรองรับกำรแปลงสภำพหลักทรัพย์ใด  ๆ ของบริษัท        
จ ำนวน 8,043 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

2. เพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 489,995,978.50บำทเป็น587,995,174.50  บำท เพ่ือรองรับกำร
จ่ำยปันผลเป็นหุ้นในอตัรำ5หุ้นเดมิตอ่ 1 หุ้นปันผล และรองรับกำรปรับสิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
CSS-W1 เน่ืองจำกกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้น 

 พฤษภำคม 2558 บริษัทเข้ำท ำกำรซือ้หุ้ นบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“NWC”)          
จ ำนวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท    
โดย NWC ประกอบธุรกิจให้บริกำรตดิตัง้เสำสญัญำณและอปุกรณ์โทรคมนำคม ให้บริกำรบ ำรุงรักษำ
เครือข่ำยระบบโทรคมนำคมแบบ Turnkey  

  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 3/2558 ได้มีมติยกเลิกกำรร่วมลงทนุกบับริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบลิ 
เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั 

 สิงหำคม 2558 มติท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทจำกเดิม 51 ข้อ      
เป็น 53 ข้อ เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรธุรกิจด้ำนพลงังำน 

  บริษัทได้ด ำเนินกำรย้ำยท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่จำกเดิม 475,477 หมู่ท่ี 9 ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำง
พดู อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ มำตัง้อยู่ท่ี 329 หมู่ท่ี 3 ต ำบลบ้ำนใหม่ อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ ซึง่เป็นท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่และคลงัสินค้ำ ณ ปัจจบุนั 

  รางวัลที่ได้รับปี 2558 
 ได้รับรำงวัลจำกกระทรวงแรงงำน ว่ำเป็นสถำนประกอบกำรท่ีมีควำมมุ่งมั่นด ำเนินกำร  

โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ        
สยำมบรมรำชกมุำรี  

 มีนำคม 2559 มตท่ีิประชมุวสิำมญัผู้ ถือครัง้ที่ 1/2559 ได้มีมตอินมุตัิเร่ืองตำ่ง ๆดงันี ้
1. ลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 587,995,174.50 บำท เป็น 587,987,137 บำท โดยกำรตัดหุ้ น      

จดทะเบียนท่ียงัมิได้จ ำหน่ำยเน่ืองจำกกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นจ ำนวน 16,075 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำทโดยบริษัทได้จดทะเบียนกำรลดทนุจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2559 

2. เพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 587,987,137 บำทเป็น588,036,884.50  บำทโดยออกหุ้นสำมัญ
ใหม่จ ำนวน 99,495 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำทเพ่ือรองรับกำรปรับสิทธิของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ CSS-W1 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม 2559 

3. เพิ่มวตัถปุระสงค์บริษัทจำกเดมิ 53 ข้อ เป็น 55 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลมุธุรกิจท่ีบริษัทอำจจะขยำย
ในอนำคตโดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ดงักล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวันท่ี     
16 มีนำคม 2559 

 เมษำยน 2559 บริษัทได้ท ำกำรเพิ่มทนุช ำระแล้วจำกเดิม 544,701,641.50 บำท เป็นจ ำนวน 587,869,544.50 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,175,739,089 หุ้น มลูค่ำ  หุ้นละ 0.50 บำท เน่ืองจำกกำรแปลงสิทธิของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ CSS-W1  ครัง้สุดท้ำยโดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้วดังกล่ำวกับ
กระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน2559 
รางวัลที่ได้รับปี 2559 
 ได้รับรำงวัลโครงกำรส่งเสริมพัฒนำยกระดับคุณภำพมำตรฐำนยอดเย่ียมสู่อำเซียน            
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 มีนำคม 2560 บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 ส ำหรับกำรบริหำรจดักำรคณุภำพอย่ำงเป็นระบบ

จำก บริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้ำ ออฟ ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (URS)  
 ตลุำคม 2560 มติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 4/2560 ได้มีมติเข้ำลงทุนในบริษัท น ำ้ซ้อ  ไฮโดร เพำเวอร์ จ ำกัด      

โดยบริษัทเข้ำท ำกำรซือ้หุ้ นเพิ่มทุนจ ำนวน 67,200 หุ้ น มูลค่ำท่ีตรำไว้ หุ้ นละ 100,000 ลำวกีบ          
คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 28 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด ของบริษัท น ำ้ซ้อ เพำเวอร์ จ ำกดั ซึง่เป็นนิติบุคคล   
ท่ีจดัตัง้ขึน้ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำพลังงำน
น ำ้ 
 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
-ไม่มี- 
 



 
26 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สำยไฟฟ้ำ 2,186.94 47.83 2,639.88 56.01 2,288.04 51.27 

หลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสวำ่ง 499.85 10.93 441.60 9.37 431.56 9.67 

ทอ่ร้อยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์ประกอบตดิตัง้ 168.09 3.68 132.70 2.82 114.63 2.57 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้ำ 221.87 4.85 270.86 5.75 373.49 8.37 

วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลำม 36.82 0.81 40.98 0.87 40.62 0.91 

หม้อแปลงไฟฟ้ำ 23.48 0.51 25.76 0.55 13.90 0.31 

อ่ืน ๆ 37.25 0.81 16.74 0.36 8.27 0.19 

รวมรายได้จากการขาย 3,174.30 69.42 3,568.52 75.72 3,270.51 73.29 

รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม 1,278.49 27.96 1,050.18 22.28 1,114.71 24.98 

รำยได้จำกกำรตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 35.89 0.79 43.62 0.93 35.31 0.79 

รำยได้จำกกำรตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้ำ 15.86 0.35 - - - - 

รำยได้จำกกำรบริกำรตดิตัง้อ่ืน ๆ 10.71 0.23 31.60 0.67 18.45 0.41 

รวมรายได้บริการตดิต้ัง 1,340.95 29.33 1,125.40 23.88 1,168.47 26.18 

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 34.70 0.76 - - - - 

รำยได้อ่ืน ๆ 22.55 0.49 19.14 0.41 23.51 0.53 

รวมรายได้ 4,572.50 100.00 4,713.06 100.00 4,462.49 100.00 

 
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 บริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่ำ “บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำประเภท
สำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์อ่ืน ๆท่ีเก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ และกำรให้บริกำรออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนำคมและระบบป้องกันไฟลำม 
รวมทัง้ให้บริกำรงำนด้ำนบ ำรุงรักษำระบบโทรคมนำคมและกำรประสำนงำนด้ำนอ่ืน ๆทัง้นีล้กัษณะของผลิตภณัฑ์และบริกำรของบริษัท 
มีรำยละเอียดดงันี ้
 

1. ธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 
บริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบงำนไฟฟ้ำ รวมถึงวสัดแุละอุปกรณ์
ปอ้งกนัไฟลำมจำกผู้ผลิตตรำสินค้ำชัน้น ำระดบัสำกลต่ำง ๆ เช่น ตรำสินค้ำ Phelps Dodge ตรำสินค้ำ Philips และตรำสินค้ำ 
3M เป็นต้น โดยบริษัทได้จดัหำผลิตภณัฑ์ดงักล่ำวด้วยกำรสัง่ซือ้สินค้ำในประเทศผ่ำนผู้ผลิตภำยในประเทศท่ีเป็นบริษัทไทย
และบริษัทต่ำงประเทศท่ีตัง้ในประเทศไทย รวมทัง้กำรสั่งซือ้สินค้ำชนิดพิเศษโดยกำรน ำเข้ำจำกผู้ ผลิตจำกต่ำงประเทศ      
และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนเป็นหลกั ทัง้ท่ีเป็นผู้ รับเหมำทัว่ไป เจ้ำของโครงกำร และร้ำนค้ำขำยส่ง    
และปลีกท่ีตัง้อยู่ครอบคลุมพืน้ท่ีทั่วประเทศ โดยบริษัทมีทีมงำนขำยท ำหน้ำท่ีติดต่อและประสำนงำนในกำรขำยผ่ำนช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำยต่ำง ๆ และมีคลังสินค้ำ 3 แห่ง ท ำให้สำมำรถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ำอย่ำงรวดเร็วเพ่ือตอบสนอง     
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้บริษัทยังเล็งเห็นควำมส ำคญัทำงด้ำนควำมปลอดภัยในสินค้ำ จึงได้จัดท ำ
ประกนัภยัผลิตภณัฑ์ในระหว่ำงกำรขนส่ง เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑ์ไปยงัลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพสงูสดุ 
ทัง้นี ้ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำคิดเป็นประมำณร้อยละ 76 ร้อยละ 73        
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ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้ จัดจ ำหน่ำย สำมำรถแบ่งเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ สำยไฟฟ้ำ 
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำง ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ วัสดุ               
และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลำมและหม้อแปลงไฟฟ้ำ โดยผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภทมีรำยละเอียดดงันี  ้
 
(1.1) ผลิตภัณฑ์ประเภทสายไฟฟ้า 

 
 

สายไฟฟ้า  ปัจจุบันบริษัทได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยตรำสินค้ำ   
Phelps Dodge ซึ่ง เ ป็นหนึ่ ง ในผู้ ผลิตสำยไฟฟ้ำรำยใหญ่ ท่ีสุดของ    
ประเทศไทย ทัง้นี ้สำยไฟฟ้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยคิดเป็นสัดส่วนประมำณ   
ร้อยละ 56 และ 51 ของรำยได้รวมในปี2559 และปี 2560โดยแบง่เป็น  

3 ประเภทหลักตำมลักษณะกำรใช้งำนได้แก่สำยไฟฟ้ำทัว่ไปส ำหรับใช้ในอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม สำยไฟฟ้ำพิเศษส ำหรับใช้      
ในโรงงำนอตุสำหกรรม และสำยไฟฟ้ำส ำหรับงำนระบบวศิวกรรมส่ือสำรโทรคมนำคม 
 

(1.2) หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง 
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง เป็นสินค้ำคณุภำพท่ีบริษัทได้รับ
กำรแต่งตัง้จำกบริษัทชัน้น ำต่ำง ๆเพ่ือให้เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ     
โดยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณร้อยละ 9 และ 10 ของรำยได้รวม     
ในปี 2559และปี 2560 ทัง้นีห้ลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่ำงท่ีบริษัท
จ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักแบ่งออกตำมกำรใ ช้ งำน            
ไ ด้แก่หลอดไฟและโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับพืน้ ท่ีอันตรำย              
และอปุกรณ์ไฟฟ้ำระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่งฉกุเฉิน 
 
 

(1.3) ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตัง้ 
 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตัง้ ในกำรวำงระบบเดินสำยไฟฟ้ำ 
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำสำมำรถช่วยป้องกันควำมเสียหำยท่ีมีต่อสำยไฟฟ้ำ    
และจดัเรียงสำยไฟฟ้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัจจุบนับริษัทได้จ ำหน่ำย
ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำท่ีเป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์     
ข้อต่อต่ำง ๆภำยใต้ตรำสินค้ำ Arrowpipe และท่อและข้อต่อพีวีซีขำวตรำ
สิ น ค้ ำ  UPVC ซึ่ ง ไ ด้ รั บกำร รับรองมำตรฐำน  ULมำตรฐำน  IEC                  
และมำตรฐำน มอก. 770–2553และ มอก.2133 – 2545 อีกทัง้บริษัทยงัได้ 

จ ำหน่ำยท่อโพลีเอทิลีน TGC และ TAP ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้ำเม่ือป้องกันกระแสไฟฟ้ำร่ัว และทนทำนต่อสภำพแวดล้อม      
จำกกำรฝังดินกลบ นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้จ ำหน่ำยอุปกรณ์ประกอบกำรติดตัง้อ่ืน เช่น อุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซี สีขำว และรำงเหล็ก    
เป็นต้น ภำยใต้ตรำสินค้ำ CCG ตรำสินค้ำ ARR ตรำสินค้ำ TST ทัง้นี ้สินค้ำประเภทท่อร้อยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรติดตัง้      
ท่ีบริษัทได้จ ำหน่ำยมีสดัส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณร้อยละ 3ของรำยได้รวมในปี 2559 และปี 2560 
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(1.4) อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า 
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยสินค้ำ          
ตรำสินค้ำ บิทิชิโน (Bticino) ประเภทสวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำหรือเต้ำรับ
ไฟฟ้ำ เ ต้ำ รับโทรทัศน์  เ ต้ำ รับโทรศัพท์  สัญญำณไฟ เบรกเกอร์                 
และอุปกรณ์ป้องกันไฟร่ัว เป็นต้น ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำ Bticino 
ได้รับกำรออกแบบมำอย่ำงสวยงำมและทันสมัยมีควำมปลอดภั ย                 
มีคณุภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ โดยได้รับรอง
มำตรฐำนคณุภำพสำกลจำก  IEC  และ  NEMA รวมทัง้  มอก. พร้อมกบั 

UNI EN 29000 – ISO 9000 ทัง้นี ้สินค้ำประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำท่ีบริษัทได้จ ำหน่ำยมีสัดส่วนกำรจ ำหน่ำยประมำณ         
ร้อยละ 6 และ 8 ของรำยได้รวมในปี 2559 และปี 2560 
 

(1.5) วัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 
วัสดุและอุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลามบริษัทได้รับ  
กำรแต่งตัง้จำกบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ำกัด (3M) ให้เป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลำม เพ่ือใช้อุดช่องว่ำงตำมท่อ     
และผนัง ซึ่งในกรณีท่ีเกิดอัคคีภัย วสัดุดงักล่ำวจะขยำยตัวปิดช่องว่ำง 
เพ่ือป้องกนัไฟหรือควนัพิษท่ีจะลำมจำกบริเวณหนึ่งไปยงัอีกบริเวณหนึ่ง 
ทัง้นี ้วสัดแุละอุปกรณ์ป้องกนัไฟลำมท่ีบริษัทจ ำหน่ำยมีอยู่หลำยรูปแบบ
ด้วยกนั ซึง่กำรเลือกใช้วสัดรูุปแบบใดในกำรติดตัง้นัน้ขึน้อยู่กบัลักษณะ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ในด้ำนควำมสวยงำมและควำมคงทนในกำร
ใช้งำน   โดยวสัดดุงักล่ำวมีคณุสมบตัใินกำรปอ้งกนัไฟลำม  ได้ตัง้แต่ 

ประมำณ 30 นำที ถึง 4 ชั่วโมง และได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน Under Laboratories (UL) นอกจำกนัน้ บริษัทยังได้จ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำอ่ืน ๆ ของตรำสินค้ำ 3Mเช่น อุปกรณ์ต่อสำยไฟฟ้ำ ชุดหวัต่อส ำหรับสำยเคเบิล ฉนวนหุ้มสำยเคเบิล เคร่ืองตรวจวดั
อณุหภมูิส ำหรับจุดตอ่ในอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และเคร่ืองจกัรกล (Non-contact infrared thermometer) สเปรย์เพ่ืองำนไฟฟ้ำ และเทปส ำหรับ
ใช้ในงำนระบบไฟฟ้ำซึง่มีมำกกว่ำ 30 ชนิด โดยเป็นเทปท่ีใช้เป็นฉนวนไฟฟ้ำ เทปท่ีใช้กันควำมชืน้ เทปท่ีใช้ในบริเวณท่ีมีควำมร้อนสูง
จนถึงเทปท่ีใช้พันท่อเหล็กเพ่ือกันสนิม ทัง้นี ้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลำม และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำมีสัดส่วน            
กำรจ ำหน่ำยประมำณร้อยละ1ของรำยได้รวมในปี 2559 และปี 2560 
 

(1.6) หม้อแปลงไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสินค้ำท่ีเก่ียวเน่ืองในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสูง โดยหม้อ
แปลงไฟฟ้ำท ำหน้ำท่ีแปลงแรงดนัไฟฟ้ำแรงสูงจำกสำยไฟฟ้ำแรงดนัสูงในระบบ
จ ำหน่ำยของกำรไฟฟ้ำ เ พ่ือให้มีแรงดันไฟฟ้ำลดลงมำอยู่ในระดับท่ีตรง              
กบัควำมต้องกำรของผู้ ใช้ไฟฟ้ำ ทัง้นีห้ม้อแปลงไฟฟ้ำท่ีบริษัทจ ำหน่ำยมีสัดส่วน
กำรจ ำหน่ำยประมำณร้อยละ 0.6 และ 0.3 ของรำยได้รวมในปี 2559 และปี 2560 
ตำมล ำดบั 

 
 
 

2. ธุรกิจให้บริการออกแบบและตดิต้ัง 
 ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจให้บริกำรออกแบบและติดตัง้ คิดเป็นประมำณร้อยละ 24 และร้อยละ 26   
ของรำยได้รวม ตำมล ำดับ ทัง้ นี  ้ธุ รกิจให้บริกำรออกแบบและติดตัง้ของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ                               
(1) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบและตดิตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System)(2) ระบบปอ้งกนัไฟลำม  (Fire Protection 
System) โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 (2.1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและรับเหมาตดิตัง้ระบบงานโทรคมนาคม 
 ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ภำวะอุตสำหกรรมด้ำนโทรคมนำคมมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ืองตำมภำวะเศรษฐกิจและกำร
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค ท ำให้บริษัทได้เล็งเห็นโอกำสทำงธุรกิจในกำรให้บริกำรติดตัง้เสำโทรคมนำคม
ตัง้แตปี่ 2542 เป็นต้นมำ ปัจจบุนับริษัทสำมำรถให้บริกำรด้ำนออกแบบ จดัหำ และรับเหมำตดิตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมซึง่ประกอบด้วย
ระบบส่งสญัญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และระบบโทรศพัท์พืน้ฐำนอย่ำงครบวงจรด้วยทีมงำนวิศวกรมืออำชีพท่ีมีประสบกำรณ์กว่ำ 18 ปี 
ทัง้นี ้ในกำรรับงำนติดตัง้เสำโทรคมนำคม บริษัทจะด ำเนินกำรศึกษำและออกแบบงำนเสำโครงเหล็กในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึง่สำมำรถปรับเปล่ียนสดัส่วน รูปแบบ ขนำดควำมสงูและน ำ้หนกัของเสำโทรคมนำคมเพ่ือให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำและประสิทธิภำพในกำรรับส่งสญัญำณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมทัง้กำรออกแบบเพ่ือรองรับกำรติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสำรในระบบ
โทรคมนำคม เช่น ระบบส่งสัญญำณโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ ประกอบกำรระบบต่ำง  ๆ ท่ีให้บริกำรสัญญำณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี             
ระบบพำวเวอร์ ระบบทำงเดนิสำยไฟฟ้ำ เป็นต้น จำกนัน้ บริษัทจะด ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้ รับเหมำช่วงเป็นผู้ด ำเนินกำรปรับปรุงพืน้ท่ีก่อสร้ำง           
วำงเสำเข็มประกอบเสำโครงเหล็ก และติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสำร โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะท ำหน้ำท่ีควบคมุงำนกำรก่อสร้ำง รวมทัง้
กำรเช่ือมต่อสัญญำณ และทดสอบคุณภำพงำนให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสำมำรถส่ งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำ          
ท่ีก ำหนด นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ให้บริกำรหลงักำรขำยด้วยกำรรับประกนัคณุภำพของงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำม  
พึงพอใจ และควำมเช่ือมั่นของลูกค้ำในเร่ืองคุณภำพงำน โดยกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทจะเป็นกลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนท่ี เป็นเจ้ำของ
โครงข่ำยระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และผู้ รับเหมำหลกัซึง่รับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยตรง (โปรดดรูำยละเอียด
เพิ่มเติมในเร่ืองธุรกิจให้บริกำรติดตัง้เสำโทรคมนำคม) ทัง้นี  ้ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำร           
ออกแบบ จดัหำ และรับเหมำตดิตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม คดิเป็นประมำณร้อยละ 22 และร้อยละ 25 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 
ลกัษณะของเสำโทรคมนำคมมีรูปแบบกำรตดิตัง้ดงันี ้
1. เสำโทรคมนำคมแบบ Self-Supporting Tower 
2. เสำโทรคมนำคมแบบ Guyed Mast Tower 
3. เสำโทรคมนำคมแบบ Stub Tower 
4. เสำโทรคมนำคมแบบ Pole 
 
ผลงานท่ีส าคัญ 

 ท่ีผ่ำนมำงำนตดิตัง้เสำโทรคมนำคมของบริษัทเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปจำกลูกค้ำทัง้ทำงด้ำนคณุภำพสินค้ำท่ีตรงตำมมำตรฐำน
ท่ีได้ก ำหนดไว้และกำรจดัส่งมอบงำนท่ีตรงตอ่เวลำ โดยผลงำนท่ีส ำคญัย้อนหลงั 3 ปี งำนตดิตัง้เสำโทรคมนำคมท่ีส ำคญัของบริษัทมีทัง้
งำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน (New Site) และงำนตดิตัง้อปุกรณ์เสริม (Upgrade) ได้ดงันี ้

 

ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการให้บริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

Thailand BKFT 3G HSPA 

(ภาคตะวนัใต้)

 เฟส 5

บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอม

มิวนิเคชั่น จ ากัด (“AWC”)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 346.25 มี.ค. 2555 – มี.ค.2558

Thailand BKFT 3G HSPA 

(ภาคตะวนัออก) เฟส 5

บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอม

มิวนิเคชั่น จ ากัด (“AWC”)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 534.35 มี.ค.2555 – มี.ค.2558

Thailand BFKT 3G HSPA 

(Bangkok Region) Phase 5

บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอม

มิวนิเคชั่น จ ากัด (“AWC”)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 66 มี.ค.2555 – มี.ค. 2558

Thailand BFKT 3G HSPA 

(Bangkok Region) Upgrade 

Site

บริษัท บี เอฟ เค ท ีไทยแลนด์

 จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 14.1 ต.ค.2555 –พ.ย.2558

2.1GHz UMTS_LTE Phase 

0 Project

บริษัท หวัเหว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 67.76 ก.พ.2556 – เม.ย. 2559

2.1GHz UMTS_LTE Phase 

1 Project (Bangkok Region) 

บริษัท หวัเหว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 74.59 มิ.ย.2556 – มิ.ย. 2559
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ช่ือโครงการ ผู้ว่าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการให้บริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

2.1GHz UMTS_LTE Phase 

1 Project (East Region)

บริษัท หวัเหว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 54.58 ก.ค. 2556 – ธ.ค. 2558

2.1GHz UMTS_LTE Phase 

1 Project (South Region)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 73.1 ส.ค.2556 – ธ.ค.2558

2.1GHz UMTS_LTE Phase 

1 Project (South Region) 

(TE nstallation)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 24.6 ก.ย.2556 – มิ.ย. 2559

Real Future 2.1GHz New 

Site & Existing_LTE Ph.1 

(ภาคตะวนัออก / กรุงเทพ / 

ภาคใต้)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 81.36 ม.ค.2557 - ธ.ค. 2558

True_Infrastructure Fund 

Project (Site Acquisition 

Work)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 3.44 ม.ค 2557 - ธ.ค.2558

True_Infrastructure Fund 

Project "ภาคตะวนัออก"

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 599.43 ม.ค.2557 – เม.ย.2559

True_Infrastructure Fund 

Project "กรุงเทพ"

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 393.5 ม.ค 2557 – เม.ย.2559

True_Infrastructure Fund 

Project "ภาคใต้"

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 380.43 ม.ค 2557 – เม.ย.2559

Real Future 2.1GHz 

UMTS_LTE Ph.2.2 (ภาคใต้)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 2.6 พ.ย 2557 - ธ.ค 2559

Real Future 2.1GHz 

UMTS_LTE Ph.3 (ภาคใต้)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

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

Real Future 2.1GHz 

UMTS_LTE Ph.3

(ภาคตะวนัออก)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 48.63 ธ.ค 2557 - ธ.ค 2559

DTAC Cell site year 2014 

(BMA 430)
DTAC บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 5.4 ธ.ค.2557 – มิ.ย. 2559

2.1GHz UMTS_LTE (The 

Best in PHUKET)Project 

(South Region)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
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) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 17.19 เม.ย.2558 – ธ.ค.2559
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DTAC New Cell site Year 

2015 (South&West)
DTAC บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 189.5 ก.ค.2558 – มิ.ย.2560

True Move H2.1GHz 

UMTS_LTE  Phase 4.3 

Project (Bangkok Region)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 17.33 ส.ค.2558 – ธ.ค.2559

DTAC co-Locate True GIF 

site Project
DTAC บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 122.70 ต.ค.2558 – มิ.ย.2561

True Move Year 2016_900 

MHz&1800 MHz(South)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 35.35 ม.ค.2559 – ธ.ค. 2560

True Move TE Installation 

Year 2016_900 MHz&1800 

MHz

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 30.45 ม.ค.2559 – ธ.ค. 2560

True Move Year2016_900 

MHz&1800MHz (Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 30.82 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Year 2016_900 

MHz&1800 MHz (East)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้าสถานีฐาน 19.50 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Phase 4.6 & 11 

for 900 MHz (BKN&East)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 16.22 ก.พ.2559-มิ.ย.2561

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(East Region)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 106.99 ก.พ.2559-มิ.ย.2561

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(South Region)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 34.70 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

DTN Year 2016 Project DTAC บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 290.56 ก.ค.2559-มิ.ย.2561

LTE 2100 Phase 5 

Densification

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 13.45 ก.ค.2559-มิ.ย.2561

DTAC 2016 Expansion 

(TE Installation)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 3.48 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

True Move LTE2100 Phase 

5 Densification

(New Site)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 31.88 ส.ค.2559-มิ.ย.2561



 
32 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 
(2.2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาตดิตัง้ระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) 
 บริษัทให้บริกำรออกแบบ จดัหำ และรับเหมำตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม (Fire Stop) ให้แก่ลกูค้ำท่ีซือ้สินค้ำปอ้งกนัไฟลำมตรำ
สินค้ำ 3M ท่ีบริษัทได้จ ำหน่ำย โดยให้บริกำรติดตัง้ตำมช่องเปิดของท่อร้อยสำยไฟฟ้ำหรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบ
เคร่ืองปรับอำกำศซึง่ผ่ำนผนงัห้องหรือพืน้ห้องในส ำนักงำน ท่ีพกัอำศยั ด้วยวสัดแุละอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมซึง่ป้องกันผลกระทบจำก
ควำมร้อน เปลวไฟ และควนัไฟได้เป็นเวลำอย่ำงน้อย 3 ชัว่โมง พร้อมกบักำรรับประกันคณุภำพของงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี เพ่ือสร้ำง
ควำมพงึพอใจ และควำมเช่ือมัน่ในคณุภำพงำนให้กบัลูกค้ำ ทัง้นี ้บริษัทมีทีมงำนวิศวกรมืออำชีพท่ีมีประสบกำรณ์เกือบ 20 ปี และผ่ำน
กำรอบรมจำกผู้ผลิต เพ่ือให้ค ำแนะน ำเร่ืองกำรออกแบบระบบปอ้งกนัไฟและควนัลำมตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำ
ด้ำนกำรตรวจสอบคณุภำพให้ตรงตำมมำตรฐำน  

นอกจำกนัน้ บริษัทยังสำมำรถให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ จัดหำอุปกรณ์ ตลอดจนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ หรือกำร
ให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องกบังำนวศิวกรรมตำมลกัษณะของสินค้ำหรือบริกำรท่ีลกูค้ำแตล่ะรำยต้องกำร (Special Projects) เช่น กำรให้บริกำร
จดัหำและติดตัง้วสัดดุกัเก็บเสียง (Silencer) ให้แก่โครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย (“รฟม.”) ในปี 
2543 และโครงกำรติดตัง้ และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลงังำนในปี 2553 - 2555 (“โครงกำร Smart 
Way”) ของสถำบนัวิศวกรรมพลงังำน มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ และกองพฒันำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เป็นต้น ทัง้นี ้ในปี 
2559 และปี 2560 บริษัทมีรำยได้จำกธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จัดหำและรับเหมำติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมและอ่ืนๆ คิดเป็น
ประมำณร้อยละ 2 และ 1 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 
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True Move Pracharath 

School Project

(East&South)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 10.40 ก.ย.2559-มิ.ย.2561

True Move Special Project
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 116.01 ม.ค.2559-ธ.ค.2561

DTAC_ 

2017_Network_Evolution_N

ew Build Project

DTAC บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 564.55 มี.ค.2560-มิย.2561

True Move 4G 

Enhancement Project 

(Upgrade)(South)

บริษัท อริคสนั (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 13.19 ม.ค.2560-มิ.ย.2561

New SiteTrue Move 4G 

Enhancement Project

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 73.27 มี.ค.2560-ธ.ค.2561

True Move 4G 

Enhancement Project 

(Upgrade)(East)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 5.04 มิ.ย.2560-มิ.ย.2561

Turnkey Project of rollout 

for DTAC cell site year 

2018-2020

DTAC บริษัท งานก่อสร้างสถานีฐาน 114.40 ม.ค.2561-ธ.ค.2561
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การตลาดและการแข่งขัน 
 กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้สร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำทัง้ทำงด้ำนคณุภำพของ

ผลิตภณัฑ์และกำรให้บริกำรท่ีรวดเร็วตรงเวลำ ด้วยควำมซื่อสตัย์และเป็นธรรม จงึท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำเสมอมำ 
โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในกำรแข่งขนัดงัตอ่ไปนี ้
 
กลยุทธ์ทางการตลาด 
 1.กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Products & Services) 

 ด้วยเป้ำหมำยท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของผู้ บริโภค บริษัทจึงมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์              
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้ำแบบครบวงจร (One-Stop Service) และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลภำยใต้ตรำสินค้ำท่ีติดอนัดบัระดบั
สำกล อีกทัง้ บริษัทยังมีนโยบำยสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรบริกำรท่ีรวดเร็วฉับไว โดยมีคลังสินค้ำ จ ำนวน 3 แห่ง       
ซึง่ตัง้อยู่ท่ีเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี  และอ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรีซึง่เป็นส ำนกังำนใหญ่และคลงัสินค้ำ
ขนำดใหญ่ อีกทัง้ยงัมีกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพแตกต่ำง ในด้ำนพืน้ท่ีกำรจดัเก็บสินค้ำในรูปแบบแนวดิ่ง ซึง่ท ำให้
บริษัทสำมำรถจัดเก็บสินค้ำได้หลำกหลำยในปริมำณท่ีเพียงพอ และด้วยท ำเลท่ีตัง้ของคลงัสินค้ำท่ีอยู่ใกล้ลูกค้ำและมีกำรคมนำคม        
ท่ีสะดวก ท ำให้บริษัทสำมำรถกระจำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงทัว่ถึง และทนัตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอีกทัง้บริษัทยังตระหนัก     
และให้ควำมส ำคญัในด้ำนควำมปลอดภยัว่ำเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีส่วนส ำคญัท ำให้บริษัทบรรลเุป้ำหมำยท่ีวำงไว้ จึงได้ท ำประกนัภยัสินค้ำ
ระหวำ่งกำรขนส่ง เพ่ือให้ลกูค้ำเช่ือมัน่ในสินค้ำและผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

 ส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้ บริษัทมีทีมงำนวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์กว่ำ 15 ปีส ำหรับงำนออกแบบ
และติดตัง้ระบบโทรคมนำคมทัง้ในรูปแบบของงำนก่อสร้ำงสถำนีฐำน (New site) หรืองำนติดตัง้อุปกรณ์เสริม (upgrade)                    
และประสบกำรณ์เกือบ 20 ปีส ำหรับงำนออกแบบและติดตัง้งำนระบบไฟลำมรวมทัง้งำนออกแบบ ติดตัง้และพฒันำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยทีมงำนจะมีกำรออกส ำรวจหน้ำงำนเพ่ือวำงแผนงำนและจัดท ำตำรำงเวลำก่อนเร่ิมกำรปฏิบตัิงำน และกำรจัดให้มี      
ระบบกำรตรวจสอบควำมคืบหน้ำและคุณภำพของงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทจะสำมำรถส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำ            
ได้ทนัตำมก ำหนดระยะเวลำ และตรงตำมคณุภำพมำตรฐำนท่ีลกูค้ำก ำหนดไว้  
 นอกจำกนัน้บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบจำก      
บริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้ำ ออฟ ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (URS) ตัง้แตปี่ 2553  

 ปี 2557 บริษัท ยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ขยำยออกไปยังสำขำอีกจ ำนวน 2 สำขำ คือสำขำรำม 40     
และสำขำตะวนัออก 

 ปี 2559 ยงัขยำยขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 สู่งำนซ่อมบ ำรุงรถขนส่งสินค้ำ อำทิเช่น กำรตรวจสอบสภำพ
รถก่อนกำรขนส่ง อีกทัง้กำรตรวจเช็คสภำพรถให้พร้อมใช้งำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรให้บริกำรและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำสงูสดุ 

ปี 2560 บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำระบบคุณภำพมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยขยำยขอบเขตกำรระบุควำมเส่ียงและโอกำสท่ีมี
ผลกระทบต่อระบบบริหำรคุณภำพขององค์กร รวมทัง้กำรวำงแผนและควบคุมกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรผลิต        
และกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำรจึงท ำให้บริษัทสำมำรถยกระดับมำตรฐำนได้เรียบร้อยแล้ว โดยรับกำรรับรองมำตรฐำน        
ISO 9001 : 2015 จำกบริษัท ยไูนเตด็ รีจิสตร้ำ ออฟ ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (URS) 

 
2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) 

 ในกำรก ำหนดรำคำสินค้ำส ำหรับธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำย และธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริษัทก ำหนดรำคำสินค้ำท่ีจ ำหน่ำย
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยหลำยประกำรรวมกัน นอกเหนือจำกต้นทุนสินค้ำและอัตรำก ำไรท่ีบริษัทต้องกำร โดยกำรก ำหนดรำคำตำม      
อปุสงค์และอปุทำนของสินค้ำในตลำด ปริมำณกำรสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักบัผู้ ประกอบกำรรำยอ่ืนในอตุสำหกรรม
เดียวกนั ตลอดจนกำรปรับกลยุทธ์ในกำรก ำหนดรำคำให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์และภำวะอุตสำหกรรมในขณะนัน้  ๆ  อีกทัง้กำรบริ
หำรสินค้ำคงคลงัได้ดีมีประสิทธิภำพยงัสำมำรถสนบัสนนุให้เกิดควำมเป็นเลิศในกลยทุธ์ด้ำนรำคำ 

ส ำหรับกำรก ำหนดรำคำในธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้ บริษัทจะด ำเนินกำรศกึษำและประเมินถงึต้นทนุของโครงกำรในเบือ้งต้น
เพ่ือเสนอรำคำแก่ผู้ว่ำจ้ำง โดยบริษัทจะประเมินต้นทนุของโครงกำรจำกลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีติดตัง้ รูปแบบของโครงเสำ จ ำนวนโครงเสำ 
และมูลค่ำวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงกำร จ ำนวนบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลควบคุมโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลำ     



 
34 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

และควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ในกำรด ำเนินโครงกำร รวมถงึอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทจะได้รับ ซึง่บริษัทจะก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน
ท่ีเหมำะสมกบัขอบเขตของงำนท่ีจะได้รับ 
 

3. กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทได้จัดจ ำหน่ำยสินค้ำทัง้แบบเงินสด และกำรให้เครดิตทำงกำรค้ำ โดยเป็นกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศเกือบทัง้หมด     

ผ่ำนช่องทำงเครือข่ำยท่ีเป็นร้ำนค้ำทัง้ขำยส่งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก ร้ำนค้ำปลีกท่ีตัง้อยู่ครอบคลุมพืน้ท่ีทัว่ประเทศ และบริษัทจะมี
พนักงำนขำยเข้ำพบปะกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทัง้ท่ีเป็นผู้ รับเหมำทั่วไปและเจ้ำของโครงกำร และกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นหน่วยงำนภำครัฐ / 
รัฐวิสำหกิจ ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดนโยบำยทำงกำรตลำดโดยค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำในระยะยำวเป็นส ำคญั เพ่ือรักษำฐำน
ลูกค้ำเดิมให้คงอยู่กับบริษัท และพยำยำมเพิ่มฐำนลูกค้ำใหม่เพ่ือขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำด โดยบริษัทจัดให้มีทีมงำนขำยท่ีมี
ประสบกำรณ์ในงำนขำยท ำหน้ำท่ีติดต่อและประสำนงำนในกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยต่ำง  ๆ เพ่ือกระจำยสินค้ำไปยังลูกค้ำ  
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมทัง้น ำเสนอข้อมูลของสินค้ำได้อย่ำงถูกต้อง นอกจำกนี ้บริษัทได้ใช้กลยุทธ์เก่ียวกับกำรจ่ำย            
ค่ำนำยหน้ำให้แก่ผู้ ท่ีแนะน ำลูกค้ำให้แก่บริษัท เพ่ือเป็นกำรเพิ่มโอกำสและช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทอีกช่องทำงห นึ่ง       
ซึง่เป็นไปตำมกำรด ำเนินธุรกิจทัว่ไป โดยบริษัทมีกำรก ำหนดระเบียบและวิธีกำรเก่ียวกบักำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำดงักล่ำวท่ีชดัเจน กล่ำวคือ   
มีกำรก ำหนดนิยำมท่ีชดัเจนว่ำ ผู้ ท่ีจะได้รับค่ำนำยหน้ำดงักล่ำวจะต้องเป็นบุคคลภำยนอกท่ีเป็นผู้แนะน ำลูกค้ำให้แก่บริษัท โดยบุ คคล
ดงักล่ำวจะต้องไม่เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ของลูกค้ำ และของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบุคค ล
ดงักล่ำว โดยมีกำรก ำหนดเพดำนกำรจ่ำยเงินค่ำนำยหน้ำ ซึง่อ้ำงอิงเป็นอตัรำร้อยละของยอดขำยและอตัรำผลตอบแทนจำกกำรขำย    
ขัน้ต ่ำท่ีจะต้องได้รับภำยหลงัจำกกำรหกัต้นทนุขำยและค่ำนำยหน้ำดงักล่ำว ทัง้นี ้พนกังำนขำยจะต้องขอและได้รับอนมุตัิจำกผู้ มีอ ำนำจ
อนมุตัขิองบริษัทก่อนด ำเนินกำร และบริษัทจะจ่ำยค่ำนำยหน้ำเป็นเช็คขีดคร่อมเข้ำบญัชีผู้ รับ ภำยหลงัจำกท่ีบริษัทสำมำรถเรียกเก็บเงิน
จำกลูกค้ำได้แล้วเท่ำนัน้ รวมทัง้ได้ก ำหนดให้มีกำรรวบรวมข้อมูลกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ            
และคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำเป็นรำยไตรมำส โดยในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำไม่
เหมำะสม บริษัทจะด ำเนินกำรทบทวนและน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ตำมขัน้ตอนตอ่ไป  

 ส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรติดตัง้ บริษัทมีช่องทำงในกำรติดต่อเพ่ือเสนอกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมผ่ำน            
2 ช่องทำงหลกัคือ (1) บริษัทตดิตอ่เสนอกำรให้บริกำรกบัเจ้ำของโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยตรงและ (2) เป็นกำรตดิตอ่กบัผู้ รับเหมำ
หลกัท่ีได้รับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่บริษัทมีข้อได้เปรียบในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม
เน่ืองจำกบริษัทเป็นบริษัทเอกชนท่ีมีควำมเป็นอิสระโดยไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเจ้ำของโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรำยใดรำยหนึ่ ง    
จงึท ำให้บริษัทสำมำรถให้บริกำรกบัเจ้ำของโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ครบทกุรำย ทัง้นีภ้ำยหลงัจำกบริษัทได้รับติดตอ่เพ่ือว่ำจ้ำงงำน
จำกลูกค้ำ บริษัทจะให้ทีมงำนในสำยงำนโทรคมนำคมเป็นผู้ประสำนงำนโดยตรงในกำรจัดขอเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง เช่น แบบก่อสร้ำง     
และข้อก ำหนดกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ เป็นต้น เพ่ือประเมินมูลค่ำก่อสร้ำง และตำรำงเวลำกำรท ำงำนก่อนท่ีจะน ำเสนอให้กับลูกค้ำต่อไป 
นอกจำกนัน้ บริษัทได้ใช้ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยส ำหรับธุรกิจให้บริกำรติดตัง้ระบบงำนไฟลำมผ่ำนผู้ ท่ีสนใจซือ้ผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำ 3M      
ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลำมโดยตรงเป็นหลกั เพ่ือเป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและให้บริกำรอย่ำงครบวงจร 
 

4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 บริษัทมีนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรขำยให้กบัลูกค้ำทัง้ประเภทผู้ ค้ำส่งและผู้ ค้ำปลีก ได้แก่ กำรพิจำรณำให้ส่วนลดแก่ลูกค้ำ

รำยใหญ่ท่ีมีกำรสั่งซือ้ในปริมำณสูง หรือลูกค้ำท่ีมีฐำนะกำรเงินและประวัติกำรช ำระเงินท่ีดี และกำรจัดท ำประชำสัมพันธ์ผ่ำน           
ตลำดออนไลน์ เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึงกำรออกบูธแสดงสินค้ำ กำรจัด
กิจกรรมสร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ กำรเข้ำพบกลุ่มลกูค้ำเปำ้หมำยโดยตรง  และกำรจดัท ำแคตตำล๊อกสินค้ำ เป็นต้น 

 ส ำหรับธุรกิจกำรให้บริกำรตดิตัง้ บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้ำ โดยทีมงำนในสำยโทรคมนำคม
ของบริษัทจะติดต่อกับลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้ได้รับทรำบถึงควำมต้องกำร และได้รับรู้ถึงปัญหำหรือข้อจ ำกัดของลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเร็ว ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือให้ลกูค้ำเกิดควำมพงึพอใจสงูสดุ 
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จุดแขง็ของบริษัท 
 บริษัทเป็นหนึง่ในผู้น ำในกำรจดัจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำในประเทศไทย และเป็นผู้จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบไฟฟ้ำ

แบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่ำวคือ มีสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยท่ีเก่ียวข้องกบัสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีหลำกหลำย
และครบถ้วนในทกุหมวดหมู่ ท ำให้ลกูค้ำมีควำมสะดวกและง่ำยในกำรสัง่ซือ้และรับมอบสินค้ำ ด้วยมำตรฐำนคณุภำพภำยใต้
ผลิตภณัฑ์ตรำสินค้ำชัน้น ำระดบัสำกล 

 บริษัทได้เป็นตวัแทนจัดจ ำหน่ำยหลักของผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำท่ีมีคุณภำพและช่ือเสียงระดบัสำกล โดยบริษัทสำมำรถจัด
จ ำหน่ำยสินค้ำให้กบัตรำสินค้ำต่ำง ๆ ได้เพิ่มขึน้ทกุปี ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจและมอบหมำยให้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำจำก
ผู้ผลิตสินค้ำมำโดยตลอด 

 บริษัทมีควำมพร้อมในกำรจัดส่งสินค้ำของบริษัทด้วยกำรมีคลงัสินค้ำซึ่งตัง้อยู่ท่ีเขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร  และอ ำเภอ  
ปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และอ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี ด้วยท ำเลท่ีตัง้ของคลงัสินค้ำมีกำรคมนำคมท่ีสะดวกและมีท่ีตัง้
ใกล้กับลูกค้ำของบริษัทอีกทัง้มีกำรบริหำรคลงัสินค้ำท่ีมีประสิทธิภำพแตกต่ำง โดยบริหำรจัดกำรพืน้ท่ีในกำรจัดเก็บสินค้ำ   
ในรูปแบบแนวดิ่ง ส่งผลให้บริษัทสำมำรถจัดเก็บสินค้ำได้หลำกหลำย และสำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำง
ครบถ้วนและทนัต่อควำมต้องกำรใช้ของลูกค้ำ ซึง่เป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่และไว้วำงใจจำกลูกค้ำ และส่งผลให้มีค ำสัง่ซือ้
สินค้ำกบับริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง 

 บริษัทเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยท่ีมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ครอบคลุมทกุพืน้ท่ีทัว่ประเทศผ่ำนร้ำนค้ำ และพนกังำน
ขำยของบริษัทให้แก่กลุ่มลกูค้ำภำคเอกชนทัง้ที่เป็นผู้ รับเหมำทัว่ไปและเจ้ำของโครงกำร 

 ทีมงำนวิศวกรของบริษัทมีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20 ปี ส ำหรับงำนออกแบบและติดตัง้งำนระบบไฟลำม
และประสบกำรณ์กวำ่ 15 ปีส ำหรับงำนออกแบบและตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม ท ำให้บริษัทสำมำรถส่งมอบงำนให้แก่ลูกค้ำได้
ทนัตำมก ำหนดระยะเวลำ และตรงตำมคณุภำพมำตรฐำนท่ีลูกค้ำก ำหนดไว้ นอกจำกนัน้ บริษัทยงัได้รับกำรรับรองมำตรฐำน 
ISO 9001:2008 ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม  จำกบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้ำ            
ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (URS) ในปี2557 บริษัท ยงัได้รับกำรรับรองมำตรฐำนISO 9001:2008 ขยำยออกไปยัง
สำขำอีกจ ำนวน 2 สำขำและในปี 2559 ยงัขยำยขอบเขตกำรรับรองสู่งำนซ่อมบ ำรุงรถขนส่งสินค้ำ อำทิเช่น กำรตรวจสอบ
สภำพรถก่อนกำรขนส่ง อีกทัง้กำรตรวจเช็คสภำพรถให้พร้อมใช้งำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำร
และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำสูงสุด และในปี 2560 บริษัทปรับปรุงระบบคุณภำพ โดยขยำยขอบเขตกำรระบุ     
ควำมเส่ียงและโอกำสท่ีมีผลกระทบต่อระบบบริหำรคุณภำพขององค์กร รวมทัง้กำรวำงแผนและควบคุมกำร เปล่ียนแปลง       
ท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตและกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือกำรบริกำร ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำระบบคุณภำพ      
มำอย่ำงตอ่เน่ือง จงึท ำให้บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนล่ำสดุ คือ ระบบคณุภำพ ISO 9001 : 2015 

 บริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินธุรกิจติดตัง้ระบบเสำโทรคมนำคมให้กับผู้ ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ครบทุกรำย 
เน่ืองจำกบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเจ้ำของโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรำยใดรำยหนึง่ 

 บริษัทมีแหล่งสนบัสนนุทำงกำรเงินท่ีดีทัง้จำกสถำบนัทำงกำรเงินท่ีให้เงินกู้ ยืมมำโดยตลอดท ำให้บริษัทมีควำมได้เปรียบคู่แข่ง
ด้ำนต้นทนุและแหล่งเงินทนุในกำรด ำเนินธุรกิจ เน่ืองจำก ณ ปัจจบุนั ยงัไม่มีคูแ่ข่งรำยใดท่ีประกอบธุรกิจคล้ำยคลงึกบับริษัท
ท่ีได้ระดมทนุผ่ำนตลำดทนุ โดยกำรน ำหลกัทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  
 

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
1) กลุ่มลูกค้าในธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่าย 
บริษัทได้จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆ ให้กบัลูกค้ำซึง่มลูค่ำรำยได้จำกกำรขำยเกือบทัง้หมดมำจำกกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 

โดยลกูค้ำของบริษัทสำมำรถจ ำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดงันี ้ 
 1.1.กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชน  

กลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนประกอบด้วยกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นผู้ รับเหมำทั่วไปซึ่งมีทัง้กำรจ ำหน่ำยให้กับผู้ รับเหมำก่อสร้ำงโดยตรง      
และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนทำงตวัแทนจ ำหน่ำยซึ่งท ำหน้ำท่ีประสำนงำนระหว่ำงผู้ รับเหมำก่อสร้ำง และกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นเจ้ำของโครงกำร    
เช่น เจ้ำของอำคำรพำณิชย์ / ส ำนกังำน ศนูย์กำรค้ำ โรงแรม เจ้ำของโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์โครงกำรตำ่ง ๆ โรงงำนอตุสำหกรรม 
เป็นต้น เพ่ือน ำผลิตภณัฑ์ของบริษัทไปใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงของตนเอง ทัง้นีก้ลุ่มลกูค้ำภำคเอกชนสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยในปี 
2559 และปี 2560 คดิเป็นประมำณร้อยละ 88 และร้อยละ 99 ของรำยได้จำกกำรขำยตำมล ำดบั  
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 1.2.กลุ่มลูกคา้ประเภทร้านคา้  
กลุ่มลูกค้ำประเภทร้ำนค้ำจะซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำของตนอีกทอดหนึ่ง เช่น ร้ำนค้ำวสัดุ

ก่อสร้ำงทัว่ไป ผู้ ค้ำปลีกหรือผู้ ค้ำส่ง ซึ่งช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนลูกค้ำเหล่ำนีมี้ส่วนช่วยในกำรกระจำยสินค้ำของบริษัทออกไปยังพืน้ท่ี
ครอบคลมุทกุภำคทัว่ประเทศ โดยกลุ่มลกูค้ำประเภทร้ำนค้ำสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยในปี 2559 และปี 2560   คดิเป็นประมำณ
ร้อยละ 11 และร้อยละ 0.20 ของรำยได้จำกกำรขำย 

 
 1.3. กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นหน่วยงานราชการ 

กลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นหน่วยงำนภำครัฐ/รัฐวิสำหกิจ ท่ีต้องกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำง  ๆ ของบริษัท เช่น กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคกำร
ไฟฟ้ำนครหลวง กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแหง่ประเทศไทย กำรทำ่อำกำศยำนแหง่ประเทศไทย กำรส่ือสำรแหง่ประเทศไทย เป็นต้น ทัง้นี ้
กำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้กับหน่วยงำนรำชกำรผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 2 รูปแบบ คือ กำรประมูลงำน หรือ ค ำสั่งซือ้ตำมปกติ ซึ่ง
ปัจจบุนับริษัทมีนโยบำยให้บริษัทย่อยเป็นด ำเนินกำรธุรกรรมดงักล่ำวตอ่ไปในอนำคต ทัง้นี ้กลุ่มลกูค้ำนีส้ำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรขำย
ในปี 2559 และปี 2560 คดิเป็นประมำณร้อยละ 1 และร้อยละ 0.80 ของรำยได้จำกกำรขำย  

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยกำรให้เครดิตซึง่ครอบคลุมถึงวงเงิน ระยะเวลำช ำระเงิน และเง่ือนไขกำรค้ำส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ
ให้แก่ลกูค้ำ โดยพิจำรณำจำกควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ ประวตักิำรตดิตอ่กบับริษัท และฐำนะทำงกำรเงิน เป็นต้น  
 

2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาตดิตัง้ระบบ 
กลุ่มลูกค้ำในธุรกิจให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และรับเหมำติดตัง้ระบบโทรคมนำคมมีทัง้กลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นเจ้ำของโครงข่ำย

ระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นผู้ รับเหมำหลักซึ่งรับงำนจำกเจ้ำของโครงข่ำยระบบโทรคมนำคมโดยตรง  ส ำหรับธุรกิจ
ติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมมีกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำร  และบริษัทเอกชนท่ีด ำเนินธุรกิจพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม ธุรกิจ
ก่อสร้ำงและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ส ำหรับธุรกิจติดตัง้และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกลุ่มลูกค้ำเป็นหน่วยงำนภำครัฐ 
รัฐวสิำหกิจ และเอกชน เป็นต้น 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าต่าง ๆ โดยเฉพาะสายไฟฟ้า และการให้

บริหารออกจดัหาและรับเหมาติดตัง้เสาโทรคมนาคม ดงันัน้ ปัจจยัด้านกลไกทางการตลาดด้านตา่ง ๆท่ีเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมเก่ียวเน่ือง
ซึ่งได้แก่ ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจ      
ของบริษัท ด้วยเหตนีุ ้การวิเคราะห์ผลกระทบจากภาพรวมอุตสาหกรรมท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะมาจากภาวะอุตสาหกรรม     
ท่ีเก่ียวเน่ืองเป็นหลกั ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 
ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
 การด าเนินโครงการก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัของภาคเอกชน และโครงการก่อสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ เช่นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โครงการพฒันาด้านอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น จะต้องมีการวางระบบและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสายไฟฟ้าซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหนึง่ส าหรับงานก่อสร้างตา่ง ๆ 

จากการเปิดเผยข้อมลูจากศนูย์วิจยักรุงศรีเก่ียวกบังานก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2560 -2562 นัน้ บริษัทฯมีแนวโน้มจะได้รับ
อานิสงส์จากการเร่งลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของรัฐท่ีมีมากกว่า 50 โครงการ ภายในปี 2567 ซึง่ถือเป็นปัจจยัผลกัดนัส าคญั    
ท่ีก่อให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจก่อสร้าง ขณะที่โครงการภาคเอกชนคาดว่าจะทยอยฟืน้ตวัตัง้แต่ปี 2561 งานก่อสร้างภาครัฐจะเติบโต
สงูจากเมกะโปร ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 มีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเปิดประกวดราคามากกวา่หลายปีท่ีผ่านมาท าให้การลงทุน
เมกะโปรเจกต์ของภาครัฐทัง้โครงการต่อเน่ืองและโครงการใหม่เข้าสู่ขัน้ตอนการก่อสร้างพร้อมกนัในช่วงคร่ึงปีหลงั มีโครงการท่ีส าคญั 
เช่น โครงการรถไฟทางคู ่ช่วงลพบรีุ-ปากน า้โพ และช่วงมาบกะเบา-ชมุทางถนนจิระ โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-จ.นครราชสีมา 
และสายบางใหญ่-จ.กาญจนบรีุ นอกจากนี ้ภาครัฐยงัมีแผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 

ส าหรับแนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในช่วงปี 2561-2562 จะขยายตวัตามความ คืบหน้าของเมกะโปรเจกต์ โดยคาดว่ามลูค่า
ก่อสร้างภาครัฐจะเติบโตราว 13-16% ต่อปี มีมลูค่าก่อสร้างรวมสองปีราว 1.9 ล้านล้านบาท อีกทัง้ภาครัฐยงัมีนโยบายในการให้การ
ไฟฟ้านครหลวง (“กฟน”) จัดท าแผนงานเปล่ียนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินส าหรับพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจะน าสายๆไฟฟ้า
เดินสายใต้ดินแทนเพ่ือสร้างภูมิทศัน์ให้สวยงามเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และสามารถรองรับกบัความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่กฟน.มีงบประมาณหลายหม่ืนล้านบาทส าหรับโครงการดงักล่าว ทัง้นีท่ี้ผ่านมา กฟน.ได้ด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงดิน
ในพืน้ท่ีถนนสีลมไปเรียบร้อยแล้ว อีกทัง้หน่วยงานราชการในพืน้ท่ีต่างจังหวัด เช่น เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับ          
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการด าเนินสายไฟฟ้าลงดินในพืน้ท่ีเขตเทศบาลหาดใหญ่ในระยะเวลาเฟสแรกไปเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบนั  
อยู่ระหว่างด าเนินการในระยะเวลาเฟสสองต่อไป อีกทัง้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีนโยบายเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าลงดินอีกหลาย   
จังหวัด ด้วยเหตุนีบ้ริษัทจึงมีโอกาสทางธุรกิจส าหรับการจ าหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆเพิ่มมากขึน้ในอนาคตส าหรับโครงการ            
ในลกัษณะดงักล่าว 

 
 ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
 ปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคล่ือนท่ียังคงเป็นการแข่งขันจากผู้ ให้บริการรายใหญ่จ านวน 3 รายได้แก่            

AIS  DTAC และ True Move (รวม True Move H) ต่างก็เร่งการปรับปรุงระบบส่งสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีตลอดเวลา เช่น เพิ่มเสา
โทรคมนาคมเพ่ือครอบคลุมพืน้ท่ีการให้บริการมากขึน้ ปรับทิศทางของเสาอากาศเพ่ือให้สามารถรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพิ่มเคร่ืองรับสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพ่ือรองรับปริมาณผู้ใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีเพิ่มขึน้  

ส าหรับภาพรวมธุรกิจส่ือสารปี 2560 มีการ “เตบิโต อย่างตอ่เน่ือง” โดย สวทช. คาดการณ์วา่ตลาดส่ือสารจะมีมลูคา่ 632,120 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.5 จากปีท่ีผ่านมาท่ีเติบโตร้อยละ 7.7 ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของตลาดอุปกรณ์และตลาดบริการส่ือสาร     
โดยมีปัจจัยสนบัสนุนท่ีส าคญัมาจากการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนมาใช้  smart phone เพ่ือรองรับความต้องการ
เข้าถึงข้อมลูและอินเทอร์เน็ตในทกุท่ีทกุเวลา รวมทัง้ได้รับแรงกระตุ้นจากการพฒันาธุรกิจบนแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์และการ
ใช้ส่ือดิจิทลัคอนเทนต์เพ่ือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ท่ีมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง อาทิการท าธุรกรรมทางการเงิน (E-Payment) 
การค้าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการใช้บริการส่ือสารข้อมูล (Cloud Service) ประกอบกับการประมูลใบอนุญาต      
ถือครองคล่ืนความถ่ี 900, 1800 และ 2100 MHz ท่ีผ่านมารวมทัง้การด าเนินโครงการของภาครัฐในการขยายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ



 
38 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรับทกุหมู่บ้าน ส่งผลให้ผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมยงัมีการลงทนุด้านอุปกรณ์โครงข่ายหลกัเพ่ือรองรับความต้องการใช้งาน และ
การขยายฐานลูกค้า รวมถึงปรับเปล่ียนเทคโนโลยีให้มีความทนัสมยั แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายใหญ่ ชะลอการลงทนุด้านการ
พฒันาโครงข่ายหลกั แตเ่พิ่มประสิทธิภาพโดยการขยาย Capacity ของเครือข่ายให้ สามารถบริการได้มากขึน้ในพืน้ท่ีเทา่เดมิ 

ส าหรับแนวโน้มธุรกิจส่ือสารปี 2561 ยงัคง “เติบโตอย่างต่อเน่ือง” โดยได้รับแรงหนนุส าคญัจากปัจจยัเดิมในปี 2560 รวมทัง้
ความต้องการใช้การส่ือสารทางภาพและเสียง รวมทัง้อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ท่ียงัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ผู้ประกอบการเองก็มี
แผนการลงทนุพฒันาเครือข่าย เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย อีกทัง้มีแผนการลงทนุในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือให้
ครอบคลมุพืน้ท่ีในการให้บริการมากขึน้ ซึง่ถือวา่เป็นโอกาสทางธุรกิจในให้บริการออกแบบและรับเหมาติดตัง้โทรคมนาคมของบริษัท 

(ท่ีมา : หน่วยวเิคราะห์เศรษฐกิจภาคบริการ ส่วนเศรษฐกิจรายสาขาศนูย์วจิยัเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก) 
 
ภาวะการแข่งขัน 

 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้ามีมูลค่าตลาดท่ีใหญ่มากและมีสินค้าและการให้บริการท่ีหลากหลาย          
ซึง่ปัจจบุนับริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าให้กบัผู้ผลิตหลายราย โดยมีสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เป็นสินค้าหลกั ทัง้นี ้อตุสาหกรรมผลิต
สายไฟฟ้าภายในประเทศถือได้ว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ซึง่ในอดีตสายไฟฟ้าท่ีใช้ภายในประเทศต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศทัง้หมด แต่การน าเข้านีไ้ด้เร่ิมลดลงเม่ือมีการตัง้โรงงานผลิตสายไฟฟ้าขึน้ภายในประเทศตัง้แต่ ปี 2505 เป็นต้นมา             
โดยในระยะเร่ิมแรกเป็นการตัง้โรงงานขนาดเล็ก และต่อมาอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าได้เจริญเติบโตขึน้ จึงได้มีการขยาย                   
และตัง้โรงงานผลิตสายไฟฟ้าแรงดนัสูง และสายไฟฟ้าชนิดและขนาดต่าง  ๆ รวมถึงสายโทรศพัท์ โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ       
เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศไต้หวนั และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ปัจจบุนั ผู้ผลิตสายไฟฟ้าหลกัท่ีตัง้อยู่ภายในประเทศไทยมีจ านวน 
5 ราย ซึง่ประกอบด้วย 

• บริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั  
• บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล้ จ ากดั  
• บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ ากดั  
• บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน)  
• บริษัท เอ็มซีไอ-ดราก้า จ ากดั  
 
 ทัง้นี ้ผู้ผลิตสายไฟฟ้าภายในประเทศสามารถผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีมีคณุภาพทดแทนกนัได้ในระดบัหนึง่ ซึง่ส่งผลให้ภาวะ

อตุสาหกรรมและการตลาดในสินค้าประเภทนีเ้ป็นสภาวะการตลาดท่ีมีการแข่งขนัแบบสมบรูณ์  
 ส าหรับการแข่งขนัในธุรกิจติดตัง้เสาโทรคมนาคมขึน้อยู่กบันโยบายการลงทนุและพฒันาโครงข่ายสญัญาณของผู้ ให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนและพัฒนาโครงข่ายสัญญาณด้านโทรคมนาคมจะได้รับผลจากนโยบายของภาครัฐ อย่างไร      
ก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีแต่ละรายมอบหมายให้บริษัทในเครือด าเนินธุรกิจบริการติดตัง้และปรับปรุงระบบเสา
โทรคมนาคมได้เฉพาะผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายนัน้ แต่ปริมาณงานติดตัง้ระบบเสาโทรคมนาคมท่ีเพิ่มขึน้รวมทัง้การส่งมอบงาน   
ท่ีรวดเร็วและตรงตอ่เวลา ท าให้ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต้องว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินงานดงักล่าวแทน ทัง้นี ้โอกาสในการได้รับ
งานของผู้ประกอบการในการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตัง้ระบบโทรคมนาคมจะขึน้กับความสัมพันธ์ท่ีมีกับเจ้าของโครงข่าย 
ผู้ รับเหมาท่ีได้รับงานจากเจ้าของโครงข่าย ประสบการณ์และผลงานในอดีต ความสามารถในการบริการท่ีมีทัง้คณุภาพและส่งมอบงาน
ตรงตอ่เวลา รวมทัง้ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งจะได้เปรียบในการแข่งขนั นอกจากนี ้การท่ีบริษัทมีความเป็นกลางและมีความเป็นอิสระ 
ท าให้บริษัทสามารถรับงานตดิตัง้ระบบเสาโทรคมนาคมให้กบัผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีได้ครบทกุราย อย่างไรก็ตามโดยปกตผิู้ ว่าจ้าง
จะเป็นผู้ ก าหนดราคาจ้างงานเอง ท าให้การท าก าไรของผู้ รับเหมาขึน้อยู่กับอ านาจการเจรจาต่อรองกับผู้ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์
โทรคมนาคมเพ่ือให้ได้รับต้นทนุราคาและเง่ือนไขการค้าท่ีดี ดงันัน้ ด้วยปัจจยั ทัง้ในด้านประสบการณ์ ผลงาน ฐานะการเงินและอ านาจ
ในการต่อรองกบัผู้ว่าจ้างท่ีค่อนข้างต ่า ท าให้การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่จึงมีค่อนข้างน้อย ประกอบกบั ณ ปัจจุบนั โครงการ
พฒันาในด้านโทรคมนาคมของภาครัฐและภาคเอกชนเป็นโครงการท่ีมีจ านวนมากและต้องการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอนัสัน้ จงึท าให้
ภาพรวมของการแข่งขนัในธุรกิจนีไ้ม่มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากนกั 

 นอกจากนัน้ เน่ืองจากวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการติดตัง้ในระบบไฟลามท่ีจ าหน่ายภายในประเทศมีจ านวนน้อยราย            
ท าให้ผู้ ให้บริการติดตัง้ระบบไฟลามซึ่งต้องใช้ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีจ าหน่ายภายในประเทศ ดงันัน้ การแข่งขนัในธุรกิจนีจ้งึไม่
รุนแรงมากนกั 



 
39 รายงานประจ าปี 2560 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
1.การเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 
ด้วยนโยบายการด า เ นินธุ รกิจของบริษัท ท่ี ใ ห้ความส าคัญในเ ร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่ งมอบท่ี  

ตรงตอ่เวลา ดงันัน้ คณุภาพของผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือของผู้จดัส่งสินค้าจงึเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาการสัง่ซือ้ของบริษัท 
โดยบริษัทได้รับเลือกเป็นตวัแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชัน้น าระดบัสากล ซึง่บริษัท
ได้จดัหาผลิตภณัฑ์ด้วยการสัง่ซือ้สินค้าในประเทศผ่านผู้ผลิตภายในประเทศท่ีเป็นบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศท่ีตัง้ในประเทศไทย 
และการสั่งซือ้สินค้าชนิดพิเศษโดยการน าเข้าจากผู้ ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งรายละเอียดของแหล่งการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สามารถแสดงได้เป็นดงันี:้ 

 
ตารางแสดงแหล่งที่มาของการจัดหาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่ายของบริษัท 
(หน่วย: ร้อยละ) 
ยอดซือ้สินค้าส าเร็จรูป  2557 2558 2559 2560 

 ในประเทศ  99.25 99.42 97.51 97.31 

 ตา่งประเทศ  0.75 0.58 2.49 2.69 

รวมยอดซือ้สินค้าส าเร็จรูปทัง้หมด 100.00 100.00 100.00 100.00 
  
 ทัง้นีปั้จจุบนั บริษัทได้รับการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า รวมถึงวสัดุ   
และอปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามจากผู้ผลิตสินค้าชัน้น า ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

 

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทคู่ค้า อายุสัญญา เงื่อนไขที่ส าคัญ

phelps dodge* สายไฟฟ้า บริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์

เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั

ไมมี่ก าหนดระยะเวลา –- ไมมี่ข้อก าหนด

Philips** หลอดไฟและอปุกรณ์   

ส่องแสงสวา่ง

บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฟิลิปส์”)

1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2560

–- ก าหนดให้บริษัทจ าหน่ายสินค้าได้

เฉพาะในพืน้ทีท่ีฟิ่ลิปส์ก าหนด ซึง่เป็น

พืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานครรอบนอก 

นอกจากนัน้ บริษัทได้รับการขยาย

พืน้ทีจ่ าหน่ายสินค้าในภาคกลาง

ตอนบนเพ่ิมขึน้ 8 จงัหวดัตัง้แต่วนัที ่1

 กรกฏาคม 2556 เป็นต้นไป

- บริษัทไมส่ามารถน าสินค้าอ่ืนมา

จ าหน่ายแข่งกบัสินค้าของฟิลิปส์

วสัดแุละ อปุกรณ์ไฟฟ้า บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากดั 2 ปี  สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2562

- ไมมี่ข้อก าหนด

วสัดแุละอปุกรณ์ที่

เก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนั

ไฟลาม

บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากดั 1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561

–- ไมมี่ข้อก าหนด

Bticino อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า บริษัท บทิีชีโน (ประเทศไทย) 

จ ากดั

1 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561และสามารถต่ออายไุด้ 1 ปี

อยา่งต่อเน่ือง โดยอตัโนมตัิ เว้น

แต่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน

- ก าหนดให้บริษัทจ าหน่ายสินค้าได้

เฉพาะภายในประเทศไทย

–- บริษัทไมส่ามารถน าสินค้าอ่ืนมา

จ าหน่ายแข่งกบัสินค้าบทิีชิโน

Ttm หม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท ไทยทราโฟแมนแูฟค เจอ

ร่ิง จ ากดั

3 ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 

2561 และสามารถต่ออายไุด้ 3 ปี

–- ไมมี่ข้อก าหนด

3M***



 
40 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ: รายละเอียดโดยสรุปของผูผ้ลิตภณัฑ์ตราสินคา้หลกัมีดงันี ้

* phelps dodge ผลิตและจ าหนา่ยโดยบริษัท เฟลป้ส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั  ผลิตและจ าหนา่ยสายไฟฟา้และเคเบ้ิลเป็นหลกัซ่ึงใช้อย่าง

กวา้งขวางในธุรกิจไฟฟา้ โทรคมนาคม อตุสาหกรรมและเหมืองแร่ โดยมีโรงงานในประเทศไทย 

** Philips เป็นหน่ึงในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซ่ึงมีโรงงานและส านกังานขายกว่า 60 ประเทศทัว่โลก และมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ปัจจุบัน บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินกิจการด้วยกลุ่มผลิตภัณ ฑ์หลักเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค

ภายในประเทศได้แก่กลุ่มธุรกิจเพื่อการแพทย์และการดูแลสขุภาพ (Healthcare) กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง (Lighting) และกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์

ไลฟ์สไตล์ (Consumer LIfestyle) ซ่ึงบริษัทไดเ้ป็นหน่ึงในตวัแทนจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์อปุกรณ์โคมไฟฟา้แสงสว่างภายในประเทศภายใตต้ราสินคา้ Philips 

*** 3M เป็นบริษัทที่จัดตัง้ข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีส านกังานและโรงงานตัง้อยู่กว่า 65 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงด าเนินการผลิตและ จ าหน่ายสินค้ากว่า 

55,000 ชนิด โดยบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด มีผลิตภณัฑ์จ าหน่ายกว่า 5,000 ชนิดรวมถึงวสัดุและอุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลามและ

ผลิตภณัฑ์ไฟฟา้อ่ืน ๆ ของตราสินคา้ 3M 

ย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษัทได้จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้าซึ่งไม่ได้รับหนังสือแต่งตัง้อย่างเป็น
ทางการจากคูค้่ารายอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวข้างต้น เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจตวัแทนจดัจ าหน่ายสินค้าดงักล่าวโดยปกตไิม่จ าเป็นต้อง
มีสญัญาผูกมดัระหว่างคู่ค้า เว้นแต่คู่ค้าบางรายท่ีต้องการเง่ือนไขพิเศษในการค้า เช่น การก าหนดพืน้ท่ีการค้า หรือข้อก าหนดห้ามน า
สินค้าคู่แข่งมาจ าหน่าย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการค้าท่ีได้ตกลงกับคู่ค้าทุกราย ส่งผลให้บริษัทได้รับควา ม
ไว้วางใจและได้รับการตอ่สญัญาการเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายมาอย่างตอ่เน่ือง 

 
2.การให้บริการตดิต้ัง 
เน่ืองด้วยงานออกแบบและติดตัง้ระบบป้องกันไฟลามและระบบโทรคมนาคมเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้       

ด้านวิศวกรรม และความช านาญเฉพาะด้าน บริษัทจึงได้มีการจัดหาทีมงานวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ก ว่า 10 ปี
ส าหรับงานออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคม และมีประสบการณ์กว่า20 ปีส าหรับงานออกแบบและติดตัง้งานระบบไฟลาม ซึ่ง
ขัน้ตอนการให้บริการตดิตัง้มีดงันี ้

 ธุรกิจให้บริการตดิตัง้เสาโทรคมนาคม 
ขัน้ตอนการด าเนินงานติดตัง้เสาโทรคมนาคมเร่ิมตัง้แต่บริษัทได้รับการว่าจ้างจากผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือ              

จากผู้ รับเหมาท่ีรับงานจากเจ้าของโครงข่าย ซึง่ลกัษณะและคณุสมบตัิของเสาโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแต่ละราย     
จะมีความแตกต่างกนั และขึน้อยู่กบัสภาพภมูิศาสตร์ของสถานท่ีตัง้เป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกนั โดยทีมงานวศิวกรของบริษัทจะด าเนิน
การศึกษาความต้องการของลูกค้า ส ารวจพืน้ท่ีโครงการ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการในพืน้ท่ี (Network 
Feasibility) หลงัจากนัน้ บริษัทจะด าเนินการออกแบบระบบ และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ รวมถึงให้บริการจัดหา
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับสภาพโครงการ เช่น เสาเข็ม คอนกรีต โครงเสาเหล็ก  และอุปกรณ์ส่ือสาร เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ
เช่ือมโยงเครือข่ายสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ จากนัน้บริษัทจะด าเนินการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ด าเนินการ
ปรับปรุงพืน้ท่ีก่อสร้าง วางเสาเข็ม ประกอบเสาโครงเหล็ก และติดตัง้อุปกรณ์ส่ือสาร เป็นต้น โดยทีมงานวิศวกรของบริษัทจะท าหน้าท่ี

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า ประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทคู่ค้า อายุสัญญา เงื่อนไขที่ส าคัญ

TGG ทอ่โพลีเอทิลีน บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จ ากดั ไมมี่ก าหนดระยะเวลา –- ไมมี่ข้อก าหนด

Arrow ทอ่เหล็กร้อยสายไฟฟ้าและ

อปุกรณ์ข้อตอ่

บริษัท เจ. เอส. วี ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 

(ปัจจบุนั เปลี่ยนช่ือเป็น บมจ. แอร์

โรว์ ซินดิเคท)

สามารถตอ่อายุได้ตามที่ได้ตกลง

กันภายหลงั

–- ไมมี่ข้อก าหนด

UPVC
ทอ่และอปุกรณ์ข้อตอ่พีวีซีสี

ขาว
บริษัท ยู-การผลิต จ ากัด 1 ปี สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2560 –- ไมมี่ข้อก าหนด

KILLARK อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับพืน้ที่

อนัตราย

Killark Electric Manufacturing 

Company

ไมมี่ก าหนดระยะเวลาเว้นแตไ่ด้มี

การแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน

–- ก าหนดให้บริษัทจ าหนา่ยสินค้าได้

เฉพาะภายในประเทศไทย

Chalmit อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับพืน้ที่

อนัตราย

Hubbell Ltd. ไมมี่ก าหนดระยะเวลาเว้นแตไ่ด้มี

การแจ้งล่วงหน้า

–- ก าหนดให้บริษัทจ าหนา่ยสินค้าได้

เฉพาะภายในประเทศไทย



 
41 รายงานประจ าปี 2560 

ควบคมุงานการก่อสร้างหน้างานรวมทัง้การเช่ือมต่อสญัญาณและทดสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้
สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีระยะเวลาการด าเนินโครงการเฉล่ียต่อพืน้ท่ีก่อสร้างประมาณ 45 – 60 วัน 
นอกจากนัน้ บริษัทยงัได้ให้บริการหลงัการขายโดยการรับประกนัคณุภาพของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ 
และความเช่ือมั่นของลูกค้าในเร่ืองคุณภาพงาน ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการใช้บริการจากบริษัท                
อย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และการเส่ือมสภาพของ
โครงเหล็กตามอายุการใช้งาน บริษัทจึงมีโอกาสทางธุรกิจติดตัง้เสาโทรคมนาคมท่ีเพิ่มขึน้และ/หรือทดแทนเสาโทรคมนาคมเดิมให้มี
ขนาดใหญ่กวา่เดมิ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการสัง่ซือ้โครงเหล็กและอปุกรณ์ล่วงหน้า เน่ืองจากลกัษณะของแตล่ะโครงการมี
การก าหนดลกัษณะและข้อก าหนดและ/หรือคณุสมบตัิของสินค้าท่ีแตกต่างกันไป ดงันัน้ บริษัทจะสัง่ซือ้สินค้าเม่ือเร่ิมด าเนินโครงการ        
โดยอ้างอิงราคาท่ีบริษัทได้ตกลงไว้กบับริษัทคูค้่าก่อนการเข้าประมลูงานในแตล่ะครัง้  

 ธุรกิจให้บริการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 
ส าหรับขัน้ตอนการด าเนินงานติดตัง้ระบบป้องกันไฟลาม บริษัทจะด าเนินการเข้าส ารวจพืน้ท่ีท่ีลูกค้าต้องการติดตัง้ระบบ

ป้องกนัไฟลาม พร้อมทัง้ประเมินประเภทของวสัดแุละอุปกรณ์ป้องกนัไฟลามท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ลูกค้าพิจารณาอนมุตัิและภายหลงัจาก
บริษัทได้รับความเหน็ชอบจากลกูค้าแล้ว บริษัทจะด าเนินการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม โดยวา่จ้างผู้ รับเหมาช่วงเป็นผู้ด าเนินการ และมี
ทีมวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ควบคมุดแูลทัง้ในเร่ืองคณุภาพในการใช้งานของระบบป้องกนัไฟลามท่ีติดตัง้ และการส่งมอบงานตรงตาม
ก าหนดเวลา อย่างไรก็ตาม การออกแบบและตดิตัง้จะค านงึถงึความปลอดภยัและความสวยงามของพืน้ท่ีของอาคาร เพ่ือสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยระยะเวลาท่ีใช้ในการติดตัง้ระบบป้องกันไฟลาม  มีระยะเวลาท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับพืน้ท่ีการติดตัง้           
และระยะเวลางานก่อสร้างอาคารท่ีบริษัทให้บริการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 
 
 3.นโยบายวัตถุดบิและสินค้าคงคลัง 

บริษัทมีนโยบายจดัเก็บสินค้าคงคลงัส าหรับจ าหน่ายประมาณ 30 - 45 วนั ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวได้ค านึงถึงความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของราคาสินค้าทัง้ในด้านราคาลดลงและ/หรือราคาเพิ่มขึน้โดยเฉพาะราคาสายไฟฟ้าท่ีได้รับผลกระทบจากความผนัผวน
ของราคาทองแดง ต้นทนุในการจดัเก็บ ความเส่ียงจากความล้าสมยัของสินค้า การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ปริมาณและระยะเวลา
การส่งสินค้าของผู้จ าหน่าย ระยะเวลาในการจดัส่งสินค้าให้แก่ลกูค้าตามก าหนดเวลา รวมทัง้ความต้องการเพิ่มขึน้หรือลดลดตามภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นต้น ทัง้นี ้ในการบริหารสินค้าคงคลังบริษัทได้มีการจัดสร้างคลังสินค้า 3 แห่ง โดย คลังสินค้าท่ี 1 
ตัง้อยู่ในอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี คลงัสินค้าท่ี 2 ตัง้อยู่ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และคลงัสินค้าท่ี 3 ตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง
ศรีราชา จังหวดัชลบุรี การท่ีบริษัทสามารถส ารองสินค้าในคลังสินค้าของบริษัทเอง ท าให้บริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
ในทันที และให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเน่ือง ส าหรับนโยบายจัดเก็บโครงเหล็กและอุปกรณ์ของโครงการโทรคมนาคม บริษัทไม่มี
นโยบายจัดเก็บสินค้าดงักล่าว เน่ืองจากลักษณะและข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันของแต่ละโครงการ ดงันัน้บริษัทจะสั่งซือ้สินค้าเม่ือเร่ิม
ด าเนินโครงการแทน   

 
งานที่ยังไม่ส่งมอบ 

- ไม่มี-  
 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ในการท าธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านตวัแทนจ าหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้บริษัทย่อยของบริษัท      
ไม่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ขณะที่ธุรกิจการให้บริการตดิตัง้บริษัทได้ปฏิบตัติามข้อตกลงที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั
อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึง่ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับการตกัเตือนหรือเสียคา่ปรับในเร่ืองดงักล่าว 
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ปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ      

โดยแบง่ควำมเส่ียงออกเป็น 3 ด้ำนคือ 
1. ควำมเส่ียงด้ำนธุรกิจบริษัท 
2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
3. ควำมเส่ียงด้ำนอ่ืน ๆ 

1. ความเส่ียงด้านธุรกิจของบริษัท 
ธุรกิจหลกัของบริษัทสำมำรถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ธุรกิจซือ้มำและจ ำหน่ำยไปหรือกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย และธุรกิจกำร

ให้บริกำร ออกแบบ จดัหำ และรับเหมำติดตัง้เสำโทรคมนำคม ระบบป้องกนัไฟลำมและอ่ืน ๆ ดงันัน้ ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะแบง่
กำรวเิครำะห์ออกเป็นควำมเส่ียงใน 2 ธุรกิจข้ำงต้น ดงันี ้

 
1.1 ธุรกิจซือ้มาและจ าหน่ายไป 

 1.1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาทองแดง 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อย 48,56 และ 51 ของรำยได้รวมของบริษัทปี 2558 - 2560      

โดยสำยไฟฟ้ำมีต้นทนุหลกั คือ ทองแดง ดงันัน้ควำมผนัผวนของรำคำทองแดงจะมีผลกระทบโดยตรงตอ่รำคำซือ้ และจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ
ของบริษัท และจะมีผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถปรับรำคำ
จ ำหน่ำยให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้หรือบริหำรสินค้ำคงคลงัให้มีปริมำณท่ีเหมำะสม 

อย่ำงไรก็ดีบริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในกำรบริหำรรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำ      
ของบริษัทให้สอดคล้องกับต้นทุนสินค้ำท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมรำคำทองแดง ซึ่งหำกมีกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี ควำมผันผวนดังกล่ำว           
จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท จึงได้วำงแนวทำงในกำรปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัและลดควำมเส่ียง
จำกควำมผนัผวนของรำคำทองแดงในอนำคตดงันี ้

1. กำรก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของรำคำทองแดงเป็นประจ ำ เพ่ือคำดกำรณ์แนวโน้มของรำคำ                    
ในกำรบริหำรปริมำณสินค้ำคงคลงัของสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม 

เน่ืองจำกโดยทั่วไปเม่ือรำคำทองแดงมีควำมผันผวน จะใช้ระยะเวลำหนึ่งประมำณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) 
ก่อนท่ีจะส่งผลกระทบตอ่รำคำจ ำหน่ำยและต้นทนุของสำยไฟฟ้ำ 

2. กำรทบทวนและติดตำมปริมำณสินค้ำคงคลงัอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือกำรวำงแผน ควบคมุ ในกำรบริหำรจดักำรสินค้ำคงคลัง 
เพ่ือลดผลกระทบตอ่รำคำต้นทนุสินค้ำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลง 

3. กำรเพิ่มประสิทธิผลในกำรจดัส่งสินค้ำ โดยกำรมุ่งเน้นเร่ืองกำรลดเวลำกำรจดัส่งสินค้ำ  
4. กำรก ำหนดนโยบำยให้มีกำรส่งสินค้ำโดยตรงไปยงัลกูค้ำส ำหรับกรณีท่ีเป็นสินค้ำท่ีใช้ในงำนโครงกำร (Matching Order)  
5. กำรบริหำรจัดกำรรำคำอย่ำงมีประสิทธิผล โดยลักษณะกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทเป็นกำรซือ้มำจ ำหน่ำยไป              

ซึ่งกำรก ำหนดรำคำจะใช้วิธีบวกก ำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ซึ่งหำกรำคำต้นทุนสินค้ำมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้ลง           
บริษัทก็สำมำรถปรับก ำไรส่วนท่ีบวกเพิ่มในรำคำจ ำหน่ำยให้มีควำมเหมำะสม เพ่ือยงัคงให้บริษัทสำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำ
หรือระบำยสินค้ำคงคลงัให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ ณ ขณะนัน้  

ดังนัน้  แ ม้ว่ำรำคำทองแดงเ ป็นสิ่ ง ที่บ ริษัทไม่สำมำรถควบคุมได้  แต่มำตรกำรบริหำรสินค้ำคงคลังและกำร
ก ำหนดกลยุทธ์กำรตัง้ รำคำของบริษัทจะเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่จะสำมำรถช่วยลดผลกระทบจำกกำรผันผวนของรำคำ
ทองแดงได้ในระดับหนึ่ง  ด้วยเหตุนี  ้ บ ริษัทจึงมีนโยบำยจัดเก็บสินค้ำคงค ลัง เ ป็นประมำณ 30 – 45 วัน โดยบริษัทมี
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 30-45 วัน  ซึ่งเป็นระยะเวลำท่ีใกล้เคียงกับนโยบำยท่ีก ำหนด  

1.1.2  ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่  
ในปี 2558-2560  บริษัทได้จัดหำผลิตภัณฑ์สำยไฟฟ้ำประมำณร้อยละ 58,50 และ 52 ตำมล ำดบั ของมูลค่ำกำรซือ้สินค้ำ

ส ำเร็จรูป จำกบริษัท เฟล้ปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“เฟล้ปส์ ดอด์จ”) จำกกำรท่ี เฟล้ปส์ ดอด์จ ไม่มีนโยบำยท่ี     
จะท ำสญัญำระยะยำวกบัตวัแทนจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์รำยใด จึงท ำให้บริษัทมีควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พิงผู้ผลิตรำยดงักล่ำว หำกผู้ผลิต
รำยดงักล่ำวด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลกูค้ำโดยตรง และ/หรือ เลิกจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่บริษัท และ/หรือ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำ
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ให้แก่บริษัทได้ทนัตำมควำมต้องกำรใช้ของบริษัท และ/หรือ ปรับขึน้รำคำสินค้ำโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ และบริษัทไม่สำมำรถจดัหำแหล่งอ่ืน
ได้ทนัตำมแผนกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้ จำกปัจจัยดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อยอดจ ำหน่ำยและควำมน่ำเช่ือถือของบริษัท      
ซึง่จะมีผลตอ่กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญัได้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ประเมินว่ำบริษัทจะได้รับผลกระทบจำกปัจจยัดงักล่ำวไม่มำกนัก เน่ืองจำกผู้ผลิตสินค้ำรำยดงักล่ำว   
ไม่มีนโยบำยจ ำหน่ำยสินค้ำโดยตรงด้วยตนเอง ประกอบกบัตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทมีควำมสมัพันธ์ท่ีดีกบัผู้ผลิตดงักล่ำว โดยมีกำร
จัดซือ้ผลิตภัณฑ์สำยไฟฟ้ำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นเวลำนำนตัง้แต่ปี 2542 รวมถึงมีประวัติกำรสั่งซือ้และช ำระค่ำสินค้ำท่ีดีมำโดยตลอด        
ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ ผลิตดังกล่ำวในกำรสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์สำยไฟฟ้ำมำโดยตลอด อีกทัง้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจัด
จ ำหน่ำยภำยในประเทศรำยใหญ่ท่ีสุดของเฟล้ปส์ ดอด์จ นอกจำกนีป้ระเทศไทยยังมีผู้ ผลิตสำยไฟฟ้ำภำย ในประเทศและผู้น ำเข้ำ
สำยไฟฟ้ำรำยอ่ืนจำกต่ำงประเทศท่ีสำมำรถผลิตสินค้ำทดแทนได้ และประสงค์ท่ีจะให้บริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยหลัก ดงันัน้บริษัท       
จงึเช่ือวำ่จะได้รับผลกระทบจำกควำมเส่ียงนีไ้ม่มำกนกั 

1.1.3 ความเส่ียงจากการแข่งขันและคู่แข่งรายใหม่ 
เน่ืองด้วยธุรกิจซือ้มำและจ ำหน่ำยไปหรือกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นธุรกิจท่ีไม่ต้องใช้ควำมเช่ียวชำญทำงเทคนิคหรือไม่มี

ควำมซบัซ้อนมำกนกั จงึท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ไม่ยำกนกั จำกปัจจยัดงักล่ำวจงึท ำให้ในอนำคต บริษัทอำจมี
ควำมเส่ียงจำกกำรเข้ำมำของคู่แข่งขันรำยใหม่และอำจมีกำรแข่งขันท่ีเพิ่มสูงขึน้ ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินของบริษัทในอนำคตได้  

อย่ำงไรก็ดีกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำวยังต้องอำศยัประสบกำรณ์ในหลำยๆด้ำน เช่น กำรมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ผลิตสินค้ำ     
กำรมีสินค้ำท่ีหลำกหลำยทัง้ประเภทและปริมำณเพ่ือก่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นและสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
ทนัท่วงที มีควำมรวดเร็วในกำรจัดส่งสินค้ำ กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรตลำดเพ่ือขยำยฐำนลูกค้ำให้มีจ ำนวนมำกพอ รวมทัง้ต้องใช้เงินทนุ
หมนุเวียนท่ีสูงในกำรส ำรองสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำย ด้วยปัจจยัดงักล่ำวจึงอำจส่งผลให้คู่แข่งขนัรำยใหม่เข้ำมำในธุรกิจนีไ้ด้ไม่ง่ำยนัก ทัง้นี ้    
ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ใช้กลยทุธ์ด้ำนต่ำง ๆในกำรบริหำรมำโดยตลอด โดยบริษัทมีสินค้ำหลำกหลำยประเภทครอบคลมุสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับ
ระบบไฟฟ้ำทัง้หมดและยังมีบริกำรติดตัง้ส ำหรับสินค้ำท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้ำบำงชนิด ส่งผลให้บริษัทเป็นบริษัทท่ีเป็นตัวแทน
จ ำหน่ำยสินค้ำแบบครบวงจร (One-Stop Service) กล่ำวคือ มีสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำย ท่ีเก่ียวข้องกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ                 
ท่ีหลำกหลำยและครบถ้วนในทุกหมวดหมู่ ท ำให้ลูกค้ำมีควำมสะดวกและง่ำยในกำรสั่งซือ้และรับมอบสินค้ำ โดยบริษัทมีกำรจัดเก็บ
สินค้ำไว้ในคลงัสินค้ำ จ ำนวน 3 คลงัสินค้ำ อีกทัง้ขนำดของพืน้ท่ีคลงัสินค้ำท่ีใหญ่และท ำเลท่ีตัง้ของคลงัสินค้ำแต่ละแห่งอยู่ใกล้กบัท่ีตัง้
ของลูกค้ำและกำรคมนำคมสะดวก ท ำให้บริษัทสำมำรถจดัเก็บสินค้ำได้เพียงพอและสำมำรถกระจำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงทัว่ถึง    
ในเวลำอันรวดเร็ว นอกจำกนัน้ผู้ ประกอบกำรรำยอ่ืนท่ีท ำธุรกิจซือ้มำและจ ำหน่ำยไปเหมือนบริษัทส่วนใหญ่มีขนำดของเงินทุน            
และปริมำณจ ำหน่ำยท่ีน้อยกว่ำบริษัทคอ่นข้ำงมำก บริษัทจงึมีข้อได้เปรียบในด้ำนปริมำณและประเภทสินค้ำท่ีสัง่ซือ้ ทัง้นี ้ปัจจยัท่ีกล่ำว
ข้ำงต้นจะช่วยสร้ำงควำมเช่ือถือในเร่ืองคณุภำพและบริกำรของบริษัทตอ่ลกูค้ำอีกทำงหนึง่ 

 
1.2 ธุรกิจการให้บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาตดิตัง้เสาโทรคมนาคม 
1.2.1 ความเส่ียงจากความไม่สม ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 
ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบและติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมของบริษัทเป็นกำรให้บริกำรท่ีมีลักษณะเป็นงำนโครงกำร        

ระยะสัน้ โดยไม่มีกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงท ำงำนเป็นระยะยำวต่อเน่ือง ดงันัน้บริษัทอำจมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรออกแบบ  และติดตัง้        
ท่ีไม่มีควำมสม ่ำเสมอหรือไม่มีควำมต่อเน่ืองได้ในอนำคต บริษัทตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษัท          
เป็นบริษัทท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกเจ้ำของโครงข่ำยระบบโทรคมนำคมหรือผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทกุ ๆรำย  รวมทัง้มีควำมสมัพันธ์
ท่ีดีและมีประสบกำรณ์กับกำรท ำงำนกับทัง้ผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและผู้ รับเหมำหลกัของผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จึงท ำให้
บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทุกรำย และเป็นผลให้บริษัทได้รับงำนจำกผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี         
ทกุรำยอย่ำงสม ่ำเสมอและตอ่เน่ือง  
 นอกจำกนีบ้ริษัทมีนโยบำยในกำรขยำยกำรประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยวสัดุและอุปกรณ์เก่ียวกับระบบงำนไฟฟ้ำ      
เช่น สำยไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ อุปกรณ์ส่องแสงสว่ำง วสัดแุละอุปกรณ์ป้องกนัไฟลำม เป็นต้น ซึง่จะช่วยท ำให้บริษัทมีรำยได้ท่ีสม ่ำเสมอ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว และลดผลกระทบของควำมเส่ียงในด้ำนควำมไม่สม ่ำเสมอของรำยได้ในส่วนของงำนกำรบริกำร
ออกแบบ จดัหำและตดิตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมในอนำคตได้ในระดบัหนึง่ 
 



 

 

44 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

1.2.2 ความเส่ียงจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตามสัญญา 
ในกำรด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จดัหำ และรับเหมำติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมระบบงำนโทรคมนำคมและระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นกำรให้บริกำรในลกัษณะโครงกำร ซึง่มีระยะเวลำด ำเนินงำนตัง้แต่ 3 เดือน ถึงประมำณ 1 ปี และบำงกรณี      
มีกำรก ำหนดคำ่เสียหำยจำกควำมล่ำช้ำของงำน ดงันัน้ หำกกำรด ำเนินโครงกำรมีควำมล่ำช้ำจำกก ำหนดกำรอำจส่งผลให้บริษัทมีต้นทุน
ในกำรด ำเนินโครงกำรสงูขึน้ รวมทัง้มีควำมเส่ียงท่ีอำจจะถกูเรียกคำ่เสียหำยจำกควำมล่ำช้ำของกำรส่งมอบงำนได้ 

ดงันัน้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบงำน บริษัทมีนโยบำยในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน
ล่วงหน้ำโดยจะประสำนงำนกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆเช่น ผู้จดัหำวตัถุดิบ (Supplier) ผู้ รับเหมำช่วง วิศวกรคมุงำนของเจ้ำของโครงข่ำย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้มีกำรวำงแผนประสำนงำน ติดตำม และตรวจสอบกำรส่งมอบสินค้ำ หรือกำรก่อสร้ำง
ติดตัง้งำนระบบอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรจัดสรรทีมงำนให้เหมำะสมกับปริมำณงำนท่ีได้รับมอบหมำย เพ่ือให้สำมำรถดูแล             
และตรวจสอบควำมคืบหน้ำตลอดจนคณุภำพของงำนอย่ำงใกล้ชิด ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะช่วยให้บริษัทรับทรำบถึงปัญหำและ
แนวทำงแก้ไขได้ทนัท่วงที และสำมำรถส่งมอบงำนโครงกำรและ/หรือสินค้ำไ ด้ตรงตำมคุณภำพท่ี ลูกค้ำต้องกำรได้ภำยในระยะเวลำ       
ท่ีก ำหนด ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่เคยส่งมอบงำนล่ำช้ำจนท ำให้ต้องถกูเรียกร้องคำ่เสียหำยจำกผู้ว่ำจ้ำงแตอ่ย่ำงใด 

1.2.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพาวศิวกร 
บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรออกแบบ จดัหำ และรับเหมำติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม ซึง่ในกำรรับงำนและกำรด ำเนินงำน   

แต่ละโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพนัน้ จ ำเป็นท่ีต้องพึ่งพำบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมรู้
ควำมสำมำรถ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทีมงำนวิศวกรซึ่งเป็นผู้ ท ำหน้ำท่ีตัง้แต่กำรออกแบบ ควบคุมงำนและบริหำรโครงกำรจนเสร็จสิน้          
ซึง่มีผลต่อกำรบริหำรงำนต้นทนุโครงกำร ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร และควำมครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ดงันัน้หำกบริษัท
สญูเสียทีมวศิวกรเหล่ำนีไ้ปอำจส่งผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถในกำรรับงำนและกำรบริหำรจดักำรงำนโครงกำรได้ 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบุคลำกรซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว บริษัทจงึมีนโยบำยในกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำวดงันี ้

(1) ก ำหนดระบบเงินเดือน และคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสม 
(2) จดัให้มีสวสัดกิำรและมำตรกำรจงูใจพนกังำนให้มีควำมผูกพนักบัองค์กรในระยะยำว 
(3) จดัอบรมสมัมนำแก่พนกังำนและบุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคนิคมุ่งสู่กำรเป็น

มืออำชีพ 
(4) กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนเพ่ือลดกำรพึง่พิงบคุลำกรเป็นรำยบคุคล 
ด้วยนโยบำยดงักล่ำวจงึท ำให้บริษัทมีวิศวกรหลกัท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ส ำหรับงำนออกแบบ

และติดตัง้ระบบโทรคมนำคม ซึง่ยงัคงท ำงำนร่วมกบับริษัทเป็นเวลำมำกกว่ำ12ปี อย่ำงไรก็ดีในช่วงระยะเวลำ 12 ปีท่ีผ่ำนมำ มีวิศวกร
หลกัลำออกเพียง 1 ทำ่นเทำ่นัน้ จำกวศิวกรทัง้หมดของบริษัทจ ำนวน 36 คน 
 
2.  ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 
 2.1 ความเส่ียงจากการเรียกเก็บเงนิจากลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 - 2560 บริษัทมีลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นจ ำนวน 1,325 ล้ำนบำท 1,869 ล้ำนบำท และ 1,838 
ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นประมำณร้อยละ 39 ร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดบั โดยแบง่เป็นลกูหนีก้ำรค้ำก่อน
หกัคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ ำนวน 1,029 ล้ำนบำท 1,335 ล้ำนบำท และ 1,280 ล้ำนบำท ในปี 2558 ถงึ 2560 ตำมล ำดบั และเป็นลกูหนี ้
อ่ืนจ ำนวน 362 ล้ำนบำท 598 ล้ำนบำท และ 620 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส ำหรับในช่วงระยะเวลำเดียวกนั โดยหำกพิจำรณำจำกลูกหนี ้
กำรค้ำจะพบวำ่ เป็นลกูหนีก้ำรค้ำจำกธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นส่วนใหญ่ ซึง่เป็นลกัษณะโดยปกตขิองธุรกิจซือ้และจ ำหน่ำยสินค้ำ
หรือตวัแทนจ ำหน่ำย ส ำหรับกำรให้เครดิตแก่ลูกค้ำ ซึ่งหำกมูลค่ำของกำรจ ำหน่ำยหรือรำยได้จำกกำรขำยเติบโตมำกขึน้ก็จะส่งผล        
ให้มลูคำ่ของลกูหนีก้ำรค้ำเติบโตตำมไปด้วย นอกจำกนี ้ด้วยจ ำนวนลกูค้ำภำคเอกชนซึง่เป็นลกูค้ำหลกัของบริษัท ณ ปัจจบุนัท่ีมีจ ำนวน
มำกถึงประมำณ 3,200 รำย และกระจำยอยู่ทั่วประเทศ บริษัทจึงมีควำมเส่ียง หำกลูกหนีก้ำรค้ำของบริษัท  ช ำระค่ำสินค้ำล่ำช้ำ          
และไม่ตรงตำมก ำหนดของเครดิตเทอม หรือ กลำยเป็นหนีสู้ญ ซึ่งอำจส่งผลต่อสภำพคล่อง และส่งผลกระทบต่อเน่ืองมำยังผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษัทได้ 
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ดงันัน้ กำรควบคุมคุณภำพของลูกหนีก้ำรค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  กำรติดตำมกำรช ำระหนี ้และกำรเร่งรัดเก็บหนี ้จึงเป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของบริษัท  บริษัทจึงมีนโยบำยกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรพิจำรณำให้สินเช่ือแก่ลูกค้ำแต่ละรำยท่ีรัดกุม          
โดยบริษัทพิจำรณำล ำดบัชัน้กำรให้สินเช่ือ (credit rating) จำกกำรวิเครำะห์งบกำรเงินของลกูค้ำย้อนหลงัและวิเครำะห์ทัง้ด้ำนกำรเงิน 
ควำมมัน่คง และกำรเติบโตด้ำนธุรกิจของลูกค้ำ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรให้สินเช่ืออย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้โดยเฉล่ียบริษัทได้ให้
ระยะเวลำช ำระคำ่สินค้ำแก่ลกูค้ำประมำณ 30 - 120 วนั ซึง่ครอบคลมุระยะเวลำกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ำกบั 101 วนั 102 วนั และ 120 วนั 
ในปี 2558-2560 ตำมล ำดับ อีกทัง้ บริษัทยังมีนโยบำยติดตำมคุณภำพของลูกหนีก้ำรค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมีกำรประชุม                     
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำเครดิตเป็นประจ ำ นอกจำกนัน้ บริษัทยังมีนโยบำยตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญในอัตรำร้อยละ 50 และ         
ร้อยละ 100 เม่ือลูกหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกิน 6 และ 12 เดือน ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทได้ตัง้ส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญรวมเป็นจ ำนวน              
67 ล้ำนบำท จ ำนวน 65 ล้ำนบำท และ 61 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2558-2560 ตำมล ำดบั ส่งผลให้คงเหลือเป็นลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิจ ำนวน
ประมำณ 963 ล้ำนบำท 1,271 ล้ำนบำท และ 1,220 ล้ำนบำท ในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ตำมล ำดบั ทัง้นี ้เม่ือพิจำรณำกำรติดตำม     
กำรช ำระหนีจ้ำกลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิจ ำนวนประมำณ1,220 ล้ำนบำท ณ สิน้งวด ปี 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 จะพบว่ำลูกหนี ้
กำรค้ำดงักล่ำวข้ำงต้นได้มีจ ำนวนลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยมียอดคงเหลือจ ำนวนประมำณ 845 ล้ำนบำท 

ส ำหรับลูกหนีอ่ื้นสุทธิหลังหักค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของงำนติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและอ่ืน  ๆ มีจ ำนวนประมำณ        
362 ล้ำนบำท 598 ล้ำนบำท และ 618 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2558-2560 ตำมล ำดบั ประกอบด้วยลูกหนีอ่ื้นท่ีเกิดจำกมูลค่ำงำนติดตัง้         
ท่ีแล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเงินซึ่งเป็นลูกหนีข้องงำนติดตัง้ระบบโทรคมนำคมเป็นหลัก ซึ่งมีจ ำนวนประมำณ 300 ล้ำนบำท                
522 ล้ำนบำท และ 587 ล้ำนบำท ส ำหรับช่วงระยะเวลำเดียวกันตำมล ำดับ อนึ่ง ลูกหนีข้องงำนติดตั ง้ระบบโทรคมนำคมจะเป็น
ผู้ รับเหมำหลกัของเจ้ำของโครงข่ำยโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่มีฐำนะทำงกำรเงินและช่ือเสียงท่ีดี มีประวตัิกำรช ำระหนีต้รงตำมควำมส ำเร็จ
ของงำน และบำงกรณีมีกำรช ำระเงินค่ำงำนล่วงหน้ำ ท ำให้ท่ีผ่ำนมำ เม่ือบริษัทด ำเนินงำนแล้วเสร็จ บริษัทสำมำรถเรียกเก็บ เงิน        
ได้มำโดยตลอด และไม่เคยต้องตัง้ส ำรองหนีส้งสัยจะสูญและ/หรือหนีสู้ญส ำหรับลูกหนีข้องงำนติดตัง้ระบบโทรคมนำคม ดังนัน้       
ผู้บริหำรจึงคำดว่ำจะมีควำมเส่ียงน้อยมำกท่ีจะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกหนีใ้นส่วนงำนดงักล่ำว ทัง้นี ้มลูค่ำงำนติดตัง้ท่ีแล้ว เสร็จ
แต่ยงัไม่ได้เก็บ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวนประมำณ 522 ล้ำนบำท เป็นงำนของ New Site ประมำณร้อยละ 71โดย ณ วนัท่ี 31 
มกรำคม 2561 บริษัทมีมลูคำ่งำนตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแตย่งัเรียกเก็บเงินไม่ได้เป็นจ ำนวน 628 ล้ำนบำท 

นอกจำกนัน้ บริษัทยงัมีมำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยจดัซือ้กรมธรรม์ประกนักำรผิดนดัช ำระหนีข้องลูกหนีก้ำรค้ำ 
ซึ่งบริษัทจะได้รับควำมคุ้มครองกำรรับประกันช ำระหนีข้องลูกหนีข้องบริษัทด้วยทุนประกันจ ำนวน 3,000 ล้ำนบำท ในกรณีท่ีลูกหนี ้   
ของบริษัทไม่สำมำรถช ำระหนีก้ำรค้ำให้กบับริษัทได้ บริษัทประกนัตกลงจะรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยดงักล่ำวให้แก่บริษัทตำมท่ีเกิดขึน้
จริงตำมวงเงินท่ีบริษัทประกันก ำหนดให้แก่ลูกค้ำของบริษัทแต่ละรำยโดยเป็นจ ำนวนรวมกันไม่เกิน 200 ล้ำนบำท ทัง้นี ้มูลค่ำกำร
รับประกนัช ำระหนีด้งักล่ำวมีควำมเพียงพอในกำรลดควำมเส่ียงในส่วนนี ้เน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีหนีส้ญูและ/หรือหนีท่ี้ต้องตัง้ส ำรอง
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญอยู่ในระดบัต ่ำ ซึ่งมีจ ำนวนรวมเพียงประมำณ 61 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยจัดซือ้กรมธรรม์
ดงักล่ำวเป็นประโยชน์และช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจำรณำกำรจัดซือ้
กรมธรรม์ดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสมตอ่ไปในอนำคต 

 
2.2 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้จ่ำยส่วนใหญ่ของบริษัทประกอบด้วยเงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมจำกสถำบนัทำงกำรเงินเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 150 ล้ำนบำท และ 345 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยหนีส้ิน
ข้ำงต้นมีอัตรำดอกเบีย้ท่ีลอยตวัซึ่งอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบีย้ THB  FIX   ดงันัน้ หำกอัตรำดอกเบีย้ดงักล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ น้      
จะส่งผลให้บริษัทมีภำระดอกเบีย้ท่ีสงูขึน้ตำมแนวโน้มของอตัรำดอกเบีย้ท่ีเพิ่มขึน้  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยกำรรักษำสดัส่วนของหนีส้ินท่ีมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมำะสมกับลักษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจำกบริษัทได้รับวงเงินหลำยประเภทจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง          
ซึง่บริษัทสำมำรถเลือกใช้วงเงินและเทอมกำรช ำระเงินท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ณ ขณะนัน้ ๆ นอกจำกนัน้กำรท่ีบริษัทเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทมีวตัถุประสงค์จะน ำเงินทุนท่ีได้รับจำกกำร เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่ต่อประชำชนบำงส่วน       
มำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่จะช่วยลดผลกระทบภำระดอกเบีย้จ่ำยของบริษัทในอนำคตได้ในระดบัหนึง่ 
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2.3 ความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 
ในกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทอ่ืน ๆ และกำรให้บริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม บริษัทมี

ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง ส ำหรับกำรสั่งซือ้สินค้ำและจัดเก็บสินค้ำเพ่ือจ ำหน่ำย ซึ่งสินค้ำจะต้องมีควำมหลำกหลำย       
และเพียงพอตอ่ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ส่วนงำนกำรให้บริกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคมมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินทนุหมุนเวียนเพ่ือใช้ใน
ขัน้ตอนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงเพ่ือจดัเตรียมงำนในโครงกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม ซึง่เป็นขัน้ตอนก่อนท่ีจะ  ได้รับช ำระเงินจำกผู้วำ่จ้ำงตำม
สัญญำ ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ใช้แหล่งเงินกู้ ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ซึ่งได้แก่ เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และเงิ นกู้ ยืมระยะสัน้
ประเภทตัว๋สญัญำใช้เงิน และวงเงินขำยลดลูกหนีก้ำรค้ำ (Factoring) เป็นต้น เป็นเงินทนุหมุนเวียนหลกั เพ่ือด ำเนินธุรกิจทัง้สองส่วน
ดงักล่ำว ส่งผลให้มีอตัรำส่วนสภำพคล่องประมำณ1.51 เท่ำ และ 1.56 เท่ำ ในปี 2559 และ ปี 2560 ตำมล ำดบั และมีอตัรำส่วนสภำพ
คล่องหมนุเร็วประมำณ 1.18 เทำ่ ส ำหรับช่วงระยะเวลำเดียวกนั  
 
3.  ความเส่ียงอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี- 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2559และ2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงันี  ้

รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

 (ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.59 31ธ.ค.60 

1. ท่ีดนิ  ประกอบด้วย 171.72 171.12 
บริษัทเป็น
เจ้าของ ตดิภาระจ านอง 

    - โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 93838 เนือ้ท่ี 12-0-49 ไร่         

      ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบรีุ         

    - โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 14343 เนือ้ท่ี 25 ตารางวา         

      ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบรีุ         

    - โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 14481  เนือ้ท่ี 25 ตารางวา    จ าหน่าย    

      ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบรีุ         

    - โฉนดเลขท่ี 2404 เนือ้ท่ี 13-2-74 ไร่         

      ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอปากเกร็ด(ตลาดขวญั)          

      จงัหวดันนทบรีุ(ได้มาเม่ือวนัท่ี 4 ก.พ.2556)         

 - โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี 16288 เนือ้ท่ี 1 งาน 4 ตารางวา          

   ตัง้อยู่ ต าบลลาดพร้าว อ าเภอลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร         

 - โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี 16289 เนือ้ท่ี 1 งาน 4 ตารางวา          

   ตัง้อยู่ ต าบลลาดพร้าว อ าเภอลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร         

 - โฉนดท่ีดนิ เลขท่ี 16290 เนือ้ท่ี - งาน 60 ตารางวา          
   ตัง้อยู่ ต าบลลาดพร้าว อ าเภอลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 
         
2. อาคาร  ประกอบด้วย 
- อาคารส านกังาน 2 ชัน้และอาคารโกดงัชัน้เดียว 
พืน้ท่ีใช้สอยรวมประมาณ 4,500 ตารางเมตร 
ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
- ทาวน์เฮ้าวส์ 3 ชัน้ เลขท่ี 53/343  จ านวน 1 หลงั 
ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
-ทาวน์เฮ้าส์  3 ชัน้ เลขท่ี 53/430  จ านวน 1 หลงั  
ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 

- อาคารส านกังานแหง่ใหม่ 329 หมู่ 3  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 – ปี 2558 

192.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182.83 
 
 
 
 
 

จ าหน่าย 
 
 
 

บริษัทและบริษัท
ย่อยเป็นเจ้าของ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตดิภาระจ านอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

48 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  

(ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.59 31ธ.ค.60 

3. เคร่ืองตกแตง่อาคาร 7.19 5.68 
บริษัทและบริษัท

ย่อยเป็น ไม่มี 
    เจ้าของ   

4. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 6.47 4.07 
บริษัทและบริษัท

ย่อยเป็น ไม่มี 
    เจ้าของ   

5. อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน 16.69 11.38 
บริษัทและบริษัท

ย่อยเป็น ไม่มี 
    เจ้าของ   

6. ยานพาหนะ 25.95 20.13 
บริษัทเป็นเจ้าของ/

ผู้ เช่า 
ภายใต้สญัญาเช่าซือ้

และ 

    
ซือ้/ผู้ เช่าทาง
การเงิน 

สญัญาเช่าทาง
การเงิน 

7. อปุกรณ์ท่ีตดิตัง้ตามสญัญา 17.47 14.14 บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่มี 

     
8. ทรัพย์สินระหว่างการโอนเป็นสินทรัพย์ 1.98 - บริษัทเป็นเจ้าของ ตดิภาระจ านอง 
รวม 439.83 409.35     

หมายเหต:ุ 1.  ในปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทได้จ านองท่ีดนิ และอาคาร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ภายใต้วงเงินจ านองรวมประมาณ 
198 ล้านบาท ไว้กบัสถาบนัการเงิน 

 2. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งได้ตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยมลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
24 ล้านบาท และ49 ล้านบาท ตามล าดบั 

 3. สินทรัพย์บางส่วนเป็นสินทรัพย์ ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซือ้ท่ีบริษัทเป็นผู้ เช่าทางการเงินและ          
ผู้ เช่าซือ้ โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงินประมาณ 
26 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามล าดบั 

4. อุปกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสัญญา คือ อุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัดพลังงานตามโครงการ Smart Way       
ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค               
ซึง่ได้ร่วมกนัก าหนดนโยบายเก่ียวกับมาตรการประหยดัพลงังานไฟสาธารณะ โดยมอบหมายให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนใน
การติดตัง้โคมไฟท่ีมีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน และบ ารุงรักษาเป็น ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งบริษัทจะได้รับ
ผลตอบแทนส าหรับพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 



 

 

49 รายงานประจ าปี 2560 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุซึง่สามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดงันี ้:- 

รายการ 
มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 

   (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.59  31ธ.ค.60 
1.โฉนดท่ีดนิ 63680 เนือ้ท่ี 1 งาน 0.1 ตารางวา -  บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ  - 
   ตัง้อยู่ อ าเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร         
 2.โฉนดท่ีดิน 16288-90 เนือ้ท่ี 1งาน 4 ตารางวา 2.68 2.68  บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ   
1 งาน 4 ตารางวา และ60ตารางวา ตัง้อยู่     
ต าบลลาดหญ้า อ าเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร     

รายละเอียดของสัญญาที่ส าคัญ 
1) สัญญาเช่าคลังสินค้า 
ก) สัญญาเช่าคลังสินค้าที่รามค าแหง 

คูส่ญัญา  : บริษัทศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จ ากดั (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”)ซึง่ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัท 
  : บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
 วนัท่ีในสญัญา : วนัท่ี 2กรกฎาคม2558 
 ทรัพย์สินท่ีเช่า : ทรัพย์สินท่ีเช่า ได้แก่ 
   1) อาคาร 2 ชัน้ เลขท่ี 142 รามค าแหง 40 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

และอาคารโรงงาน/โกดงั และเรือนพกัคนงาน เนือ้ท่ีประมาณ 742 ตารางวา  
   2) ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ตู้  พร้อมโทรศพัท์ 1 เคร่ือง กบัอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในอาคาร 
 อตัราคา่เช่า  : อตัราคา่เช่า แบง่เป็น 

1)   อาคา 2ชัน้ อาคารโรงงาน/โกดงั และเรือนพกัคนงาน ในอตัราคา่เช่าเดือนละ130,000 บาท  
   2) ตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมโทรศัพท์กับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในอาคารในอัตราค่าเช่าเดือนละ 

10,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
 ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 

 เง่ือนไขของสญัญา : ผู้ เช่าตกลงช าระเงินล่วงหน้าเป็นคา่ประกนัความเสียหายตา่ง ๆ ของทรัพย์สินท่ีเช่า เป็นจ านวน
เงิน 420,000 บาท โดยผู้ เช่าจะได้เงินดงักล่าวคืนเม่ือครบอายกุารเช่า 
ผู้ เช่าตกลงท าประกันอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทัง้ประกัน
ทรัพย์สินให้กับสถานท่ีเช่า เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 9,000,000 บาท โดยให้ผู้ ให้เช่าเป็นผู้ รับ
ผลประโยชน์ก่อนสญัญาเช่านีจ้ะครบก าหนด หากผู้ เช่าประสงค์จะเช่าต่อ ให้ผู้ เช่าแจ้งให้ผู้ ให้
เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนสญัญาเช่านีจ้ะครบก าหนด โดยผู้ ให้เช่ามีสิทธิปรับ
คา่เช่าตามสภาพตลาดได้ 

ข) สัญญาเช่าที่เก็บสินค้าที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 คูส่ญัญา  : นางพิมลพร เดชก าแหง (ในฐานะ “ผู้ ให้เช่า”) ซึง่ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับริษัท 
  : บริษัท คอมมนิูเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผู้ เช่า”) 
 วนัท่ีในสญัญา : วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

 ทรัพย์สินท่ีเช่า : ท่ีดินว่างเปล่า โฉนดเลขท่ี 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปาก
เกร็ด จงัหวดันนทบรีุ เนือ้ท่ีรวมประมาณ 600 ตารางวา เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บสินค้า  

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

 เง่ือนไขของสญัญา : ผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ เช่าตอ่สญัญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นบัแตส่ญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุ 
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นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 
 ปัจจบุนั บริษัทได้ลงทนุในบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท  

1) บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ากดัในสดัส่วนร้อยละ 99 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี 
จ ากดั ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบังานขายอปุกรณ์ไฟฟ้า และงานติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการและโครงการ
ตา่ง ๆเป็นหลกั 

2)  บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วบริษัท 
นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้เสาสัญญาณและอุปกรณ์โทรคมนาคม
ให้บริการบ ารุงรักษาเครือข่ายระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey 

 
ปัจจบุนั บริษัทได้ลงทนุในบริษัทร่วมจ านวน 1 บริษัท 
 บริษัท น า้ซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์ จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว ซึง่เป็นบริษัทนิติบุคคล
ท่ีจดัตัง้และจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้าพลงังานน า้   

 
อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องพิจารณาลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิ 

บริษัทจะมุ่งเน้นลงทนุในธุรกิจท่ีเกือ้หนนุ และเอือ้ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาผลตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน   
ท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากการลงทนุเป็นส าคญัเพ่ือเป็นการสนบัสนนุและส่งเสริมธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาสดัส่วน
การลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นส าคัญ              
ทัง้นี ้บริษัทจะควบคมุดแูลด้วยการส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถือหุ้นเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนัน้ ๆ รวมทัง้มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัท   

ท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล

ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืน ๆ  ตามท่ีบริษัทก าหนด ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหม าะสมอ่ืนๆ ใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเหน็สมควร 

บริษัท ซี.เอส.เอส เอนเนอร์ย่ี จ ากดั และบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทย่อย”) มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท
ย่อย และหลังหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทย่อยก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งขึน้อยู่กับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ  ในอนาคต ตามท่ี
คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ ถือหุ้น 

 
ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2558 ถงึปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
 

ปี 
งบการเงนิเฉพาะ 

2558 2559 2560 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.21 0.17 0.22 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.20 0.16 0.18 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 101% 96% 83% 
 
หมายเหต ุ : ปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงินสดในอตัรา

หุ้นละ 0.08 บาท และในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2561อนมุตัิการจา่ยปันผลงวด 6 เดือนหลงัปี 2560 โดยจา่ยเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวม
เป็นการจ่ายปันผลปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท อย่างไรก็ดีการจ่ายปันผลดงักล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 26เมษายน 2561 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน588,036,884.50 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน1,176,073,769 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว้ 0.50 บำท โดยมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจ ำนวน587,869,544.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน1,175,739,089 หุ้น   
มลูคำ่ท่ีตรำไว้ 0.50 บำท 

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่ำสดุ วนัท่ี 12 มีนำคม 2561 

 

ข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว      

ซึง่ ณ วนัท่ี 12มีนำคม 2561 มีชำวตำ่งชำตถืิอครองหุ้นของบริษัทจ ำนวน ร้อยละ 1.47 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 
 

กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน  
-ไม่มี –  

 

 

 

 

ล ำดับ จ ำนวนหุ้น คิดเป็น (%)

1.1 นาย สมพงษ์ กังสวิวฒัน์ 208,148,836                       17.70%
1.2 นาง สนุนัทา กังสวิวฒัน์ 1,794,300                           0.15%
1.3 นาง วนัดี กังสวิวฒัน์ 2,644,578                           0.22%
1.4 นาย สกิุจ กังสวิวฒัน์ 98                                       0.00%
1.5 นาย มนตรี กังสวิวฒัน์ 22,521,101                         1.92%

235,108,913                 20.00%

2.1 นาย กิตตรัิตน์ เมฆมณี 44,058,756                         3.75%
2.2 นาง อรณี เมฆมณี 10,000,000                         0.85%
2.3 นาย ณฐัภทัร เมฆมณี 10,000,000                         0.85%

64,058,756                   5.45%
3 นาย โอภาส ตยิวฒันาโรจน์ 58,339,711                         4.96%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร์ จ ากัด 57,186,839                         4.86%

5.1 นาง เกษร เศวตวรรณรัตน์ 22,349,496                         1.90%
5.2 น.ส. ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 3,341,688                           0.28%

25,691,184                   2.19%
6 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล 22,562,240                         1.92%
7 นาย สกล สณัหฉวี 21,947,728                         1.87%
8 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880                         1.71%
9 15,370,665                         1.31%
10 นาย สนัทฎัฐ์ จินดาสงวน 14,640,331                         1.25%

534,983,247                 45.50%
640,755,842                 54.50%

1,175,739,089               100.00%

รวมครอบครัว เศวตวรรณรัตน์

UBS AG LONDON BRANCH

รวม 10 อันดับแรก
ผู้ถอืหุ้นรำยอ่ืน ๆ

รวมทัง้สิน้

ช่ือ - นำมสกุล
1. ครอบครัว กังสวิวัฒน์

2. ครอบครัว เมฆมณี

5. ครอบครัว เศวตวรรณรัตน์

รวมครอบครัว กังสวิวัฒน์

รวมครอบครัว เมฆมณี
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โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 
 

หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในท างานขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คุณภณิดา      
เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ ประสานงานกับบริษัทผู้ ประเมิน            
ระบบควบคุมภายในอิสระท่ีบริษัทได้ท าสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบตัิงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รับทราบเพ่ือน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ ประเมิน      
ระบบควบคมุภายในอิสระ 

 
 

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาล
ส านักงานผูต้รวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานโทรคมนาคม

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานธรุกจิและผลติภัณฑ์

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานการเงนิบญัชี
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและผู้ บริหำร ส่วนของ
คณะกรรมกำรประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้ บริหำร และกรรมกำรท่ีเป็นผู้ บริหำร โดยมีคณะกรรมกำรอิสระ            
เป็นจ ำนวนกึง่หนึง่ของกรรมกำรทัง้หมด 
 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และยังได้มี กำรก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัท         
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน รวมทัง้กรรมกำรตรวจสอบทกุทำ่นในคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระ 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท จดัให้มีกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบัขนำดกิจกำร โดยปัจจุบนัมีกรรมกำรทัง้หมด 10 ท่ำน ซึง่เป็นกรรมกำร   
ท่ีเป็นผู้ บริหำรจ ำนวน 5 ท่ำน และกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหำรจ ำนวน 5 ท่ำน (ในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระทัง้ 5 ท่ำน)                      
โดยคณะกรรมกำรอิสระประกอบด้วย 
1. พล.ต.ต.ดร.สพุิศำล ภกัดีนฤนำถ 
2. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 
3. นำยฉฐัภมูิ     ขนัตวิริิยะ 
4. รศ.ประภำษ  ไพรสวุรรณำ 
5. ดร.วฒุชิยั  ดวงรัตน์ 
 
กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน เป็นจ ำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทัง้หมด โดยบริษัทตระหนกัและ    
ให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จงึได้มีกำรก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัทต้องมิใช่บคุคลคนเดียวกนักบัผู้ ท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เพ่ือกำรแบง่แยกหน้ำท่ีและกำรปฏิบตังิำนให้มีควำมชดัเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ เพ่ือให้เหน็ถงึควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนและค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำย อย่ำงไรก็ดีกรรมกำรบริษัทยงัได้ก ำหนดนิยำมและคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ     
ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่ง      
ประเทศไทย (ตลท.) ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำหรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตัง้                
เป็นกรรมกำรอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือท่ีปรึกษำของ
ส่วนรำชกำร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ          
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น   
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุม ของผู้ ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำ           
ท่ีกระท ำเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำร
ให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืม ค ำ้ประกนั กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำม



 

 

55 รำยงำนประจ ำปี 2560 

ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แตย่ี่สิบล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระ
หนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน    
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นกำรพิจำรณำภำระหนีด้ังกล่ำวให้นบัรวมภำระหนีท่ี้
เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ด้วยเว้นแตจ่ะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ข้อบงัคบัของบริษัทระบไุว้ว่ำ คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้จะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร ทัง้นีใ้นกำรด ำเนินกิจกำรนัน้ กรรมกำรต้องปฏิบตัหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์
ของบริษัททัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 10 ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ 
* รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหารทีมี่ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีนางสาวนงนชุ   
เตมีศรีสขุ เป็นเลขานกุารบริษัท 
** นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์, นายกิตติรตัน์ เมฆมณี, นางสาวนงนชุ เตมีศรีสุขครบวาระการด ารงต าแหน่งในปี 2561 อย่างไรก็ตามจะมี
การพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 พล.ต.ต.ดร.สพุิศำล ภกัดีนฤนำถ ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ 
2 รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมกำรอิสระ 
3 นำยฉัฐภมูิ ขนัตวิริิยะ กรรมกำรอิสระ 
4 รศ.ประภำษ ไพรสวุรรณำ * กรรมกำรอิสระ 
5 ดร.วฒุชิยั ดวงรัตน์ กรรมกำรอิสระ 
6 นำยสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ ** กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
7 นำยโอภำส ตยิวฒันำโรจน์ กรรมกำร 
8 นำยกิตตรัิตน์ เมฆมณี ** กรรมกำร 
9 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ กรรมกำร 

10 นำงสำวนงนชุ เตมีศรีสขุ ** กรรมกำร 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท 
กรรมกำรซึ่งลงลำยมือช่ือผูกพันบริษัท คือ นำยสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นำยโอภำส ติยวัฒนำโรจน์ นำยกิตติรัตน์ เมฆมณี   

นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ และนำงสำวนงนชุ เตมีศรีสขุ กรรมกำรสองในห้ำคนนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญับริษัท 
 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของบริษัท 
2. จดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือน ตอ่ 1 ครัง้ โดยกรรมกำรทกุคนมีหน้ำท่ีเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร

บริษัท และอำจมีกำรประชมุเพิ่มเตมิในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น 
3.  จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรประจ ำปี และรับผิดชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงิน ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ

แล้ว เพ่ือแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำ
และอนมุตั ิ

4. มีอ ำนำจและรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น
โดยสม ่ำเสมอ 

5. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนและงบประมำณของบริษัท ควบคมุก ำกบัดแูลกำรบริหำรและกำรจดักำร
ของคณะกรรมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือเพิ่มมลูคำ่
ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่บริษัทและก ำไรสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

6.  มีอ ำนำจแต่งตัง้ มอบหมำย หรือแนะน ำให้อนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบตัิในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด      
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเหน็สมควร 

7.  มีอ ำนำจตรวจสอบและพิจำรณำอนุมัติ นโยบำย แนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่    
ของบริษัท ตำมที่ได้รับเสนอจำกคณะอนกุรรมกำร และ/หรือฝ่ำยบริหำร 

8.  มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ อำทเิช่นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรซือ้หรือขำยทรัพย์สินท่ีส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของคณะกรรมกำร
ตลำดทนุหรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

9.  มีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์สูงสดุของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่   
ผู้ลงทนุอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส 

10.  พิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำง
ต่อเน่ือง ตลอดจนติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรและกำรปฏิบัติงำนของคณะอนุกรรมกำรและ/หรือฝ่ำยบริหำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล 

 11.  กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท หรือเข้ำเป็น
หุ้ นส่วนในห้ำงหุ้ นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้ นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้ นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำร                      
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท     
ไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

12.  กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำท่ีบริษัทท ำขึน้       
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

13.  ต้องมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ และด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น ตลอดจนมีกำร
เปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน มีมำตรฐำน และโปร่งใส 

14.  ด ำเนินกำรให้บริษัทมีมำตรกำรกำรตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้เกิดระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ รวมทัง้กำร
จัดกำรควำมเส่ียง และควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผู้ติดตำม   
และด ำเนินกำรร่วมและประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในจำกภำยนอก  

15.  มีอ ำนำจพิจำรณำและอนมุตัเิร่ืองใด ๆท่ีจ ำเป็นและเก่ียวเน่ืองกบับริษัท หรือท่ีเหน็วำ่เหมำะสมและเพ่ือผลประโยชน์ของ
บริษัท 
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16.  เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะกระท ำได้ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น คือ 
  ก)เร่ืองใด ๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมตจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ 

ข)เร่ืองใด ๆ ท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ำยท่ีกฎหมำยหรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

17.  กำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรในเร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมกำรจะกระท ำได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนมุตัิ
จำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
  ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนมำเป็นของบริษัท 

  ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญักำรมอบหมำย
ให้บุคคลอ่ืนเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุน
กนั 

  ง) กำรแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบับริษัท 
  จ) กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ หรือกำรออกหุ้นกู้ของบริษัท 
  ฉ) กำรควบกิจกำร หรือเลิกบริษัท 
  ช) กำรอ่ืนใดท่ีก ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญัตขิองกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกำศ

ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักล่ำวข้ำงต้น 

 18. รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ทัง้ของตนเอง คู่สมรส      
และของบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททรำบโดยไม่ชกัช้ำ 

 19.  กรรมกำรแตล่ะคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไม่เกิน5 บริษัท 
 ทัง้นี ้เร่ืองใดท่ีกรรมกำร และ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำร มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย (ถ้ำมี) กรรมกำรซึง่มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
 
การแต่งตัง้และพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึง่ในสำมของกรรมกำรทัง้หมดถ้ำจ ำนวนกรรมกำร

แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้กบัส่วนหนึ่งในสำมกรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั ้น
ออกจำกต ำแหน่งก่อน กรรมกำรท่ีออกตำมวำระนัน้อำจถกูเลือกเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได้ 

2.  ก่อนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเข้ำมำต ำแหน่งแทน
กรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะรวบรวมรำยช่ือดังกล่ำว              
เพ่ือพิจำรณำคณุสมบตัติำมกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและคดัเลือกรำยช่ือท่ีเหมำะสม เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
อนมุตัติอ่ไป 

3. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรดงัตอ่ไปนี ้
  3.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหุ้นหนึง่เทำ่กบัหนึง่เสียง 

3.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ี
เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใดก็ได้ 

3.3 บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธำนในท่ีประชมุเป็นผู้ ออกเสียงชีข้ำด 

 4. นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต ำแหน่งก็ตอ่เม่ือ 
 ตำย 
 ลำออก  
 ขำดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำม มำตรำ 68 แหง่พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดัพ.ศ.2535 
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 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตำมมำตรำ 76 แหง่พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดัพ.ศ.2535 
 ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

 5.  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกเหนือจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนจะด ำเนินกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัท
มหำชนจ ำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรนัน้จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรดังกล่ำวแทนจะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน โดยมติดงักล่ำวของคณะกรรมกำรจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ 

 
การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีเหมำะสมไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกนั (นบัตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมกำร
คนใดมีควำมเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำนัน้ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำควำมเป็นอิสระและประสิทธิภำพของกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี
ของกรรมกำรรำยดงักล่ำว และชีแ้จงเหตผุลพร้อมผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทอ่ืน 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรในบริษัทอ่ืน โดยกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไม่เกิน5 บริษัท 
 
อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
 1. มีหน้ำท่ีในฐำนะผู้ น ำของคณะกรรมกำรในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตำมแผนงำนท่ี

ก ำหนดไว้ 
 2. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมให้กำรประชุมดงักล่ำวเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย ถกูต้องตำม พรบ.บริษัทมหำชนจ ำกดั และ พรบ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียงและมี

คะแนนเสียงเทำ่กนั 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงเ ป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี               
ซึง่ก ำหนดกำรประชุมไตรมำสละ 1 ครัง้ เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ซึง่ในปี 2560ได้มีกำรก ำหนด
ตำรำงกำรประชมุกรรมกำรประจ ำปี 2561 เป็นกำรล่วงหน้ำ (ตำรำงกำรประชมุนีอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้) โดยไม่รวมเป็นกำรประชุมใน
วำระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ที่ 
การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม 
คณะกรรมการสรรหา
พจิารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภบิาล 

การประชุม 
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

การประชุม 
ยุทธศาสตร์ 

1 วนัท่ี 23 ก.พ.2561 วนัท่ี 23 ก.พ.2561 วนัท่ี 23 ก.พ.2561 วนัท่ี 11 พ.ค.2561 วนัท่ี 9 ม.ค.2561 
2 วนัท่ี 11 พ.ค. 2561 วนัท่ี 11 พ.ค.2561     วนัท่ี 3 เม.ย.2561 
3 วนัท่ี 9 ส.ค. 2561 วนัท่ี 9 ส.ค. 2561     วนัท่ี 5 มิ.ย.2561 
4 วนัท่ี 8 พ.ย.2561 วนัท่ี 8 พ.ย2561     วนัท่ี 3 ก.ค.2561 
5         วนัท่ี 4 ก.ย.2561 
6         วนัท่ี 2 ต.ค.2561 
7         วนัท่ี 4 ธ.ค.2561 
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 ในกำรประชุมแต่ละครัง้ เลขำนุกำรบริษัทจะด ำเนินกำรส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวำระกำรประชุม รวมทัง้เอกสำร
ประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรทกุท่ำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรประชุม เพ่ือให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศกึษำข้อมลู
ก่อนกำรประชุม ทัง้นีก้รรมกำรทกุท่ำนสำมำรถเสนอเร่ืองเข้ำสู่กำรประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ำยเลขำนกุำรและส่วนผู้ ถือหุ้นเพ่ือด ำเนินกำร    
ในกำรประชุม ประธำนและกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ร่วมกนั โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแตล่ะทำ่นเสนอเร่ืองตำ่ง ๆเพ่ือเข้ำรับพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้  
 ประธำนกรรมกำรจะท ำหน้ำท่ีเป็นผู้น ำและควบคมุกำรประชุมให้เป็นไปอย่ำงรำบร่ืนสนบัสนนุให้กรรมกำรทกุท่ำนสำมำรถ
อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิดเผย และมีประธำนท่ีประชุมเป็นผู้ประมวลควำมเห็นและข้อสรุปท่ีได้จำกกำรประชุม ทัง้นี  ้  
ในกำรลงมติในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุมและ/
หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ ถ้ำคะแนนเสียงเทำ่กนั ประธำนในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเพ่ือชีข้ำด  
 นอกจำกนีร้ำยงำนกำรประชุมจะถูกจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยหลงักำรประชุมเสร็จ โดยมีข้อมลูครบถ้วน และจดัเก็บ
รำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองแล้ว เพ่ือให้กรรมกำรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ในกำรประชุมแต่ละครัง้ควรมีกรรมกำรเข้ำร่วม  
ในท่ีประชมุไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และกำรลงมตต้ิองไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเข้ำร่วม
ประชุม โดยกรรมกำรบริษัทควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนประชุมทัง้หมดในแต่ละปี (ในปี 2560 มีกำรประชุม
ทัง้สิน้จ ำนวน 5 ครัง้ ควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกวำ่ 4 ครัง้)ทัง้นีใ้นปี2560กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ครบทุกการ
ประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนประชุมทัง้หมด 
ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมทัง้สิน้จ ำนวน 5 ครัง้ เป็นตำมวำระปกติจ ำนวน 4 ครัง้ เพ่ือพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน    
และมีวำระพิเศษ 1 ครัง้ 
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรแตล่ะทำ่น สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ทัง้หมด (ครัง้) 

หมายเหตุ 

วาระ
ปกต ิ

วาระ
พเิศษ 

รวม ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

1 พล.ต.ต.ดร.สพุิศำล ภกัดีนฤนำถ ประธำนกรรมกำรบริษัท/
กรรมกำรอิสระ 

4/4 1/1 5/5 1/1 
 

2 รศ.ดร.ปิตพิฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมกำรอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

3 นำยฉัฐภมูิ ขนัตวิริิยะ กรรมกำรอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

4 รศ.ประภำษ ไพรสวุรรณำ กรรมกำรอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

5 ดร.วฒุชิยั ดวงรัตน์ กรรมกำรอิสระ 3/3 1/1 4/4 1/1 เข้ำรับต ำแหน่งเมื่อ 23/2/60

แทนคณุวงัสนัต์ ภำณดุลุกิตติ 
6 นำยสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 4/4 1/1 5/5 1/1 

 

7 นำยโอภำส ตยิวฒันำโรจน์ กรรมกำร 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

8 นำยกิตตรัิตน์ เมฆมณี กรรมกำร 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

9 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ กรรมกำร 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

10 นำงสำวนงนชุ เตมีศรีสขุ กรรมกำร 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

60 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4ท่ำน และเป็นผู้ มีควำมรู้และมีประสบกำรณ์         

ด้ำนบญัชีกำรเงินและตรวจสอบ ทัง้ 4 ทำ่น โดยก ำหนดให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้  
ทัง้นีใ้นปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทัง้สิน้จ ำนวน 4 ครัง้ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำร

ตรวจสอบประกอบด้วย 
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบปี 2560 (ครัง้) 
หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4  

2. คณุฉฐัภมูิ  ขนัตวิริิยะ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4   

3. รศ.ประภำษ  ไพรสวุรรณำ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4  

4. ดร.วฒุชิยั  ดวงรัตน์ กรรมกำรตรวจสอบ 2/2 
รับแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 
13พ.ค.60 

โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบควบคุมภำยใน ( Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน ( Internal Audit)                

ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
กำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์           
และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำเสนอ แต่งตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอ
คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้องปี
ละ1ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก ำหนด
ของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ รำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมลูไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงันี ้

ก. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
ข. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
ค. ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
จ. ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ฉ. จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
ช. ควำมเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมกฎบตัร 
ซ. รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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8. ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวข้ำงต้น หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้รำยงำน                 
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

ก. รำยงำนท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
ข. กำรทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกต ิหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
ค. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย       

ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทหำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในเวลำท่ีก ำหนด กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงักล่ำว    
ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์ได้ 

 
คณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล(คณะกรรมการสรรหาฯ) 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เพ่ือสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้ บริหำรระดับสูงให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทัง้นี ้
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำลก ำหนดให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

ทัง้นีใ้นปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลมีกำรประชุมจ ำนวน 1ครัง้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำลประกอบด้วย 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯปี 2560 (ครัง้) 

หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิตพิฒัน์  ฉตัรอคัรพฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ / กรรมกำรอิสระ 1/1  

2. คณุฉฐัภมูิ  ขนัตวิริิยะ กรรมกำรสรรหำฯ / กรรมกำรอิสระ 1/1   

3. คณุภณิดำ  เศวตวรรณรัตน์ กรรมกำรสรรหำฯ / กรรมกำรอิสระ 1/1  

 

โดยมีนางประภสัสร ลกัษณ์วฒิุวงศ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ด้ำนสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

1. สรรหำและน ำเสนอรำยช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม ส ำหรับกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของคณะกรรมกำร
บริษัท และกรรมกำรของอนุกรรมกำรต่ำง ๆ (ถ้ำมี) รวมทัง้ พิจำรณำผลงำน คุณสมบัติ และควำมเหมำะสมของ
กรรมกำรท่ีพ้นต ำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตัง้ใหม่ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ   ให้ควำมเห็นชอบ 
และน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนมุตัแิตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทและ/หรือ กรรมกำรของคณะอนกุรรมกำรต่ำง 
ๆ (ถ้ำจ ำเป็น) 

2. พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้ควำมเห็นชอบเก่ียวกับโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนกุรรมกำรต่ำง ๆ(ถ้ำมี) ซึง่ได้แก่ ค่ำตอบแทนรำยเดือน บ ำเหน็จ โบนสั สวสัดิกำร ค่ำ
เบีย้ประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ื อขอ
อนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

3.  พิจำรณำ สรรหำ ก ำหนดคณุสมบตัิและควำมเหมำะสม รวมทัง้ก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและเง่ือนไขกำรว่ำจ้ำง
บคุคลที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของบริษัท 

4. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทและติดตำมกำรดแูลกำรด ำเนินกำร เก่ียวกบัวิสยัทศัน์ และกลยุทธ์
ทำงด้ำนทรัพยำกรบคุคลของบริษัท รวมทัง้แผนงำนพฒันำผู้บริหำรของบริษัท 

5.  ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอันเก่ียวเน่ืองกับกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ของ
กรรมกำร อนกุรรมกำร (ถ้ำมี) และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
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ดา้นบรรษทัภิบาล 
1. พิจำรณำ ทบทวน น ำเสนอ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัเิร่ือง นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ 

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบำยและแนวปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีสนับสนุนกำรเจริญเติบโตของบริษัท
อย่ำงยัง่ยืน 

2. ติดตำมทบทวนระบบงำนต่ำง ๆ ภำยในองค์กรให้สอดคล้องกบัจรรยำบรรณและแนวปฏิบตัิท่ีดีตำมนโยบำยและแนว
ปฏิบตัท่ีิวำงไว้ 

3. ก ำกบัดแูลให้กำรปฏิบตัิงำนของบริษัทเป็นไปตำมหลกับรรษัทภิบำลของหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกับดแูลตำมกฎหมำย
เช่นส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นต้น 

4. จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้คณะ รำยบุคคล และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
รวมทัง้ให้ควำมเหน็ชอบในผลกำรประเมินเพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำตอ่ไป 

5. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิขององค์กร ตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรำยงำนแก่
คณะกรรมกำรบริษัท 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีดแูลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทอย่ำงเหมำะสมตำมขอบเขตท่ีได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ทำ่น ซึง่อย่ำงน้อย 1ทำ่นต้องเป็นกรรมกำร
อิสระ  

ทัง้นีใ้นปี 2560 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุมทัง้สิน้จ ำนวน 1 ครัง้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงประกอบด้วย 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 
ปี 2560 (ครัง้) 

หมายเหตุ 

1. นำยสมพงษ์  กงัสวิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1  

2. นำยโอภำส   ตยิวฒันำโรจน์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1   

3. นำยกิตตรัิตน์  เมฆมณี กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1  

4. นำงสำวภณิดำ  เศวตวรรณรัตน์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1   

5. นำยฉัฐภมูิ   ขนัตวิริิยะ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /กรรมกำรอิสระ 1/1  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก ำหนดและน ำเสนอนโยบำยเร่ืองของกำรบริหำรควำมเส่ียงในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเส่ียง
ด้ำนกำรปฏิบตัิกำร ควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำด หรือควำมเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัต่อบริษัท เป็นต้น ให้แก่คณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

2. ก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน และกรอบกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีก ำหนด ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ ประเมิน วดัผล และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงได้อย่ำง        
มีประสิทธิผล 

3. ศึกษำและทบทวนกระบวนกำรท ำงำนของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้มั่นใจว่ำองค์กร        
มีกำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 



 

 

63 รำยงำนประจ ำปี 2560 

4. แต่งตัง้บุคลำกรและ/หรือหน่วยงำน และ/หรือคณะท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม 
รวมทัง้ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบให้แก่บุคลำกร และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือคณะท ำงำนดังกล่ำว           
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำมวตัถปุระสงค์ 

5. ก ำกบั ดแูล ตดิตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ กลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงได้ถกูน ำไปปฏิบตัิอย่ำง
เหมำะสม และเพ่ือทบทวนและพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมทัง้จดัท ำวเิครำะห์ประเมินปัจจยัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้ และจะมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ทัง้ควำมเส่ียงท่ีมำจำกปัจจยัภำยนอก และปัจจยัภำยในของบริษัท 

6. ปฏิบตักิำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมเดือนละ 1 ครัง้ในปี 2560 

คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชมุทัง้สิน้จ ำนวน 12 ครัง้ โดยคณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วย 
ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
ปี 2560 (ครัง้) 

หมายเหตุ 

1. นำยสมพงษ์  กงัสวิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 12/12  

2. นำยโอภำส    ตยิวฒันำโรจน์ กรรมกำรบริหำร 12/12   

3. นำยกิตตรัิตน์  เมฆมณี กรรมกำรบริหำร 12/12  

4. นำงสำวภณิดำ  เศวตวรรณรัตน์ กรรมกำรบริหำร 12/12   

5. นำงสำวนงนชุ  เตมีศรีสขุ กรรมกำรบริหำร 12/12  

 
อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  1. กำรก ำกบัดแูลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 
  2. ให้ค ำแนะน ำฝ่ำยจดักำรในกำรด ำเนินธุรกิจ 
  3. ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรปฏิบตัิตำมมตขิองคณะกรรมกำรบริษัท 

4. ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนๆตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีจัดกำรงำนและด ำเนินกิจกำรของบริษัทตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด หรือ

ได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำเนินกำรเฉพำะกรณี 
2. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรธุรกิจของบริษัทตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ 
3. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
4. กิจกำรดงัตอ่ไปนีเ้สนอผ่ำนกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อน 

  4.1 เร่ืองเก่ียวกบันโยบำยของบริษัท 
  4.2 เร่ืองที่หำกท ำไปแล้วจะเกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงส ำคญัแก่กิจกำรของบริษัท 
  4.3 เร่ืองที่จะต้องปฏิบตัติำมกฎหมำยโดยคณะกรรมกำรบริษัทเอง 
  4.4 เร่ืองที่จะต้องปฏิบตัติำมระเบียบท่ีบริษัทวำงไว้ 
  4.5 เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรเสนอเพ่ืออนุมัติเป็นรำยเร่ือง หรือตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร

บริษัทได้วำงไว้  
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  5. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจและหน้ำท่ี ในกำรด ำเนินกิจกรรมตำมท่ีก ำหนดเพ่ือบริหำรบริษัทให้ประสบควำมส ำเร็จ
บรรลเุปำ้หมำยของบริษัท ซึง่รวมถงึ 

  5.1 จดัท ำและสอบทำนวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทำงกำรเงินและนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษัท และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

  5.2 พิจำรณำกลัน่กรองแผนธุรกิจประจ ำปี งบประมำณค่ำใช้จ่ำยประเภททนุ เป้ำหมำยกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงสิ่ง
ท่ีต้องริเร่ิมตำ่ง ๆ ท่ีส ำคญั เพ่ือให้บรรลเุปำ้หมำย และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

  5.3 พิจำรณำกลัน่กรองโครงกำรท่ีมีค่ำใช้จ่ำยประเภททนุท่ีเกินวงเงินท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด เพ่ือน ำเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

  5.4 พิจำรณำและอนุมัติในเร่ืองต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในอ ำนำจด ำเนินกำรหรือได้รับมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท 

  5.5 พิจำรณำทบทวนอ ำนำจด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงกำรมอบอ ำนำจและน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

  5.6 จดักำรและสร้ำงสมดลุระหวำ่งวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และวตัถปุระสงค์ในระยะยำว 
  5.7 พฒันำและดแูลทรัพยำกรบุคคลให้ด ำเนินไปตำมกลยุทธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทนได้ให้ควำมเห็นชอบไว้ 
  5.8 ติดตำมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมก้ำวหน้ำในกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 
  6. พิจำรณำเร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีก่อนท่ีจะน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติ ทัง้นีใ้ห้

รวมถึงกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในระหว่ำงท่ีไม่มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทในกรณีเร่งดว่น และให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือทรำบในท่ีประชมุครำวตอ่ไป 

  7. อนุมัติกำรจัดซือ้วัตถุดิบ สินค้ำ หรือบริกำร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรขำยหรือให้บริกำรแก่ลูกค้ำในจ ำนวนไม่เกิน     
300 ล้ำนบำทตอ่รำยกำร  

  8. อนมุตักิำรลงทนุในสินทรัพย์ถำวร เช่น ท่ีดนิ อำคำร หรือสิ่งปลกูสร้ำง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท ตอ่รำยกำร
  

  9. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนท่ีส ำคญั ๆ ท่ีได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมท่ีจะได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้เคยมีมตอินมุตัใินหลกักำรไว้แล้ว 

  10. จดัสรรเงินบ ำเหน็จรำงวลัซึง่ได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแก่พนกังำนหรือลกูจ้ำงของบริษัท หรือบคุคลใด ๆ 
ท่ีกระท ำกิจกำรให้บริษัท 

11. แต่งตัง้หรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำร
ตำมที่เหน็สมควรได้ และคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

 
  ทัง้นี ้กำรอนมุตัิรำยกำรของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีอำจ
มีควำมขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ำมี) รวมทัง้
รำยกำรท่ีก ำหนดให้ต้องขอควำมเหน็ชอบจำกผู้ ถือหุ้นในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ท่ีส ำคญั
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ำมี) เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

65 รำยงำนประจ ำปี 2560 

ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560บริษัทมีผู้บริหำรจ ำนวน 6 ทำ่นดงันี ้

 รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยสมพงษ์      กงัสววิฒัน์ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
2 นำยโอภำส       ตยิวฒันำโรจน์ กรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนโทรคมนำคม 
3 นำยกิตตรัิตน์    เมฆมณี กรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภณัฑ์ 
4 นำงสำวภณิดำ  เศวตวรรณรัตน์ กรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนกำรเงิน – บญัชี 
5 นำงสำวนงนชุ   เตมีศรีสขุ กรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนกำรจดักำร 
6 นำยนรำเชษฐ์   ฉตัรำฐิตพินัธ์ กรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 1. เป็นผู้ รับมอบอ ำนำจของบริษัทในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบำย ระเบียบ 

ข้อก ำหนด ค ำสั่ง มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำรของบ ริษัททุก
ประกำร 

 2. มีอ ำนำจสั่งกำร วำงแผน ควบคุม และดูแลด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ          
ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด 

 3. จัดท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือน ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทรวมทัง้
ควบคมุดแูลกำรใช้จ่ำยของแตล่ะหน่วยงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 4. มีอ ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบนิติกรรมท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกรรมปกตขิองบริษัท เช่น กำรซือ้ขำย กำรจดัหำสินค้ำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกรรมปกติ กำรลงทุน กำรจัดหำมำหรือกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งเคร่ืองมือ ทรัพย์สิน และบริกำร      
เป็นต้น เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท ภำยใต้วงเงินอนมุตัท่ีิก ำหนด 

 5. อนมุตัิกำรจดัซือ้วตัถุดิบ สินค้ำ หรือบริกำร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกำรขำยหรือให้บริกำรแก่ลกูค้ำ ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 
200 ล้ำนบำทตอ่รำยกำร 

 6. อนมุตักิำรลงทนุในสินทรัพย์ถำวร เช่น ท่ีดนิ อำคำร หรือสิ่งปลกูสร้ำง เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ตอ่รำยกำร 
 7. มีอ ำนำจออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บนัทกึ เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษัทและ

เพ่ือรักษำระเบียบวนิยักำรท ำงำนภำยในองค์กร 
 8. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง/เงินเดือนและสวสัดิกำรต่ำง ๆโบนสั และปรับขึน้

เงินเดือน ส ำหรับพนกังำนในต ำแหน่งถดัจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรลงมำ 
 9. มีอ ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรท่ีเก่ียวข้องจ ำเป็นและเป็นกำร

ด ำเนินธุรกรรมทำงกำรค้ำปกต ิเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท 
 10. พิจำรณำและด ำเนินกำรเสนอเร่ืองรำวต่ำง ๆตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่เป็นเร่ืองที่จะต้องได้รับกำร ลงมตแิละ/

หรืออนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และเร่ืองดงักล่ำวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่นส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ เป็นต้น 

 11. ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท รวมถึงกำร     
มอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้นเพ่ือก่อให้เกิดควำมคล่องตวัในกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 อย่ำงไรก็ตำมประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรจะไม่มีอ ำนำจอนมุตัริำยกำร
ใดท่ีตนและ/หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัท
ย่อย ทัง้นีใ้นกำรท ำนิติกรรมใด ๆท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ตำมท่ีก ำหนดไ ว้ในกฎหมำยและประกำศของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ/หรือผู้ รับมอบอ ำนำจท่ีมี
ส่วนได้เสียดังกล่ำวจะต้องน ำเสนอเพ่ือให้ได้ควำมเห็นชอบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือน ำเสนอต่อไปยังท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและ/หรือตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นกำรอนมุตัริำยกำรท่ีเป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมกำรค้ำปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกรอบ
กำรพิจำรณำไว้ชดัเจนแล้ว 



 

 

66 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตแิตง่ตัง้ให้ นำงสำวนงนชุ เตมีศรีสขุ เป็นเลขำนกุำรบริษัท ตัง้แตง่วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2556 โดยมี
ประวตัดิงันี ้
 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 

 ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท,กรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนกำรจดักำร และเลขำนกุำรบริษัท 
 อำย ุ54ปี 
 คณุวฒุกิำรศกึษำ/กำรอบรม 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 ประกำศนียบตัร สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรDirector Accreditation Program รุ่น 37/2005 
 หลกัสตูรDirector Certification Program รุ่น 60/2005 
 หลกัสตูร Company Secretary Program รุ่น 27/2008 

 ประกำศนียบตัร หลกัสตูร "พืน้ฐำนและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน" รุ่น6 
 ปี 2554สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ประสบกำรณ์ท ำงำน 
  บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
  2556-ปัจจบุนั : กรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนกำรจดักำร, เลขำนกุำรบริษัท 
  2554-ปัจจบุนั : กรรมกำรบริหำร 
  2548-ปัจจบุนั : กรรมกำร 
  อ่ืน ๆ 
  2540-ปัจจบุนั : กรรมกำร ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกดั   
  2558-ปัจจบุนั : กรรมกำร บริษัทนีออน เวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  2558-ปัจจบุนั : ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
      บริษัท ไทย โคโคนทั จ ำกดั (มหำชน)  
   
ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
  1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) ทะเบียนกรรมกำร 
  (ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
  (ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
  2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
  3. ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลหรือคณะบคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนรำชกำร

ดงักล่ำวประกำศก ำหนด 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและ                  
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ตัง้แต่ได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ดั งกล่าว 
ต้องรายงานต่อบริษัทและ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนัท าการ รวมทัง้ท าการทบทวนทุกปี 
ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 คณะกรรมการได้มีมติให้เลขานุการบริษัทท าการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ท่ีประชุมรับทราบ      
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัท่ี31 ธันวาคม 
2560 ดงันี ้
 
หุ้นสามัญ 

 

 

 

 

 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนหุ้น

ที่ถอื ณ วันที่

31 ธ.ค. 2559

จ ำนวนหุ้น

ที่ถอื ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

จ ำนวนหุ้น

ที่เปล่ียนแปลง

เพิ่มขึน้

(ลดลง)

ในปี 2560

สัดส่วน

กำรถอืหุ้น

ในบริษัท

(%)

กรรมกำรบริษัท
1 พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ -                     -                     -                   -

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -
2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอคัรพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ -                     -                     -                   -

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -
3 นายฉัฐภมิู ขนัติวริิยะ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ -                     -                     -                   -

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -

4 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ -                     -                     -                   -
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -

5 ดร.วฒิุชยั ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ -                     50,000               50,000             0.004          

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   
6 นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 208,148,836      208,148,836      0 17.70          

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ 3,304,400          3,030,700          (273,700)          0.26            

7 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ 58,319,711        58,339,711        20,000             4.96            
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -

8 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ 44,058,756        44,058,756        0 3.75            

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -
9 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ 3,341,688          3,341,688          0 0.28

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -

10 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสุข กรรมการ 1,502,928          1,502,928          0 0.13
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                     -                   -
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รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนหุ้น

ที่ถอื ณ วันที่

31 ธ.ค. 2559

จ ำนวนหุ้น

ที่ถอื ณ วันที่

31 ธ.ค. 2560

จ ำนวนหุ้น

ที่เปล่ียนแปลง

เพิ่มขึน้

(ลดลง)

ในปี 2560

สัดส่วน

กำรถอืหุ้น

ในบริษัท

(%)

ผู้บริหำร

1 นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 208,148,836      208,148,836     0 17.70      
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ 3,304,400          3,030,700         (273,700)         0.26

2 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการผู้จดัการสายงานโทรคมนาคม 58,319,711        58,339,711       20,000            4.96
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                    -                  -

3 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจและผลิตภณัฑ์ 44,058,756        44,058,756       0 3.75
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                    -                  -

4 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู้จดัการสายงานการเงินบญัชี 3,341,688          3,341,688         0 0.28
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                    -                  -

5 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสุข กรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการ 1,502,928          1,502,928         0 0.13
คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                    -                  -

6 นายนราเชรษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ กรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศ -                     -                    -                  -

คูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลุนิติภาวะ -                     -                    -                  -
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
  โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 20เมษายน 2560ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560    
ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล       
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท      
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1.กรรมการบริษัท 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการบริษัท  จ านวน 100,000 บาท/เดือน 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

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

 ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 50,000 บาท/เดือน 
 กรรมการตรวจสอบ  จ านวน 20,000 บาท/เดือน 

 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ  จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 

 3.กรรมการบริหารความเส่ียง 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 
 4.กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

 กรรมการสรรหารและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 
         ส าหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับคา่เบีย้ประชมุนี ้
ส่วนท่ีเหลือให้ส ารองไว้ส าหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืนให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 

 
สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2560ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   กรรมการในล าดบัท่ี 5 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการทดแทนนายวงัสนัต์ ภาณุดลุกิตต ิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 

23 ก.พ.2560 และได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัท่ี 12 พ.ค.2560 

ค่าเบีย้ ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ คณะกรรมการ

ประชุม รายเดอืน ประชุม รายเดอืน สรรหาฯ บริหารความเส่ียง

1. พล.ต.ต.ดร.สพิุศาล ภกัดนีฤนาถ 150,000.00  1,200,000.00  20,000.00   1,370,000.00  

2.  รศ.ดร.ปิตพิัฒน์ ฉตัรอคัรพัฒน์ 150,000.00  40,000.00    600,000.00    10,000.00        20,000.00   820,000.00     

3. นายฉฐัภมิู ขนัตวิริิยะ 150,000.00  40,000.00    240,000.00    10,000.00        10,000.00           20,000.00   470,000.00     

4. รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 150,000.00  40,000.00    240,000.00    20,000.00   450,000.00     

5. ดร.วฒิุชยั ดวงรัตน์ 120,000.00  20,000.00    152,258.06    20,000.00   312,258.06     

6. นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ 150,000.00  20,000.00   170,000.00     

7. นายโอภาส  ตยิวฒันาโรจน์ 150,000.00  20,000.00   170,000.00     

8. นายกิตตรัิตน์ เมฆมณี 150,000.00  20,000.00   170,000.00     

9. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 150,000.00  20,000.00   170,000.00     

10. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ 150,000.00  20,000.00   170,000.00     

4,272,258.06  

รวมสุทธิ
รายช่ือกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชุม

ประชุม

ยุทธศาสตร์
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ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  
 ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆนอกจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้บริหาร โดยใช้
การวดัผลการด าเนินงานในรูปแบบของดชันีวดัผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแตล่ะคนจะมี KPI ประจ าปีในการ
วดัผลการปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน ท่ีสอดคล้องกบั KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้ จดัการใหญ่เป็นผู้พิจารณา
และอนมุตัิความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดชันีชีว้ดัต่าง ๆเป็นตวับ่งชี ้ได้แก่ ผลประกอบการทางธุรกิจ
ของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทัง้ยังเปรียบเทียบค่าตอบแทนในต าแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน        
เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้คือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี และสวัสดิการอ่ืน ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว      
ได้แก่เงินสมทบส ารองเลีย้งชีพ 

ทัง้นีส้ าหรับกรรมการผู้ จัดการใหญ่นัน้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาให้        
ความเหน็ชอบค่าตอบแทนของต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัคิวามเหมาะสม
ของค่าตอบแทน โดยใช้ระบบการวดัและประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวมทัง้องค์กร อีกทัง้ยงัยึด
หลกัวิถีทางการบริหารท่ีเป็นสากล ด้วยการวดัผลเชิงคณุภาพ (Balanced Scorecard)ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน
อนัได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพฒันา เพ่ือพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนและเงินจูงใจท่ีเหมาะสม ทัง้นีย้ังได้ท าการประยุกต์วัตถุประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมอง             
ดา่นการเงินเป็นพืน้ฐาน น าไปสู่วธีิการบริหารการใช้เงินอย่างประหยดัให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
ภายในท่ีดี และส่งผลไปยงัการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้ครอบคลมุ    ทกุกลุ่มของผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้
คือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี และสวัสดิการอ่ืน ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่เงินสมทบส ารองเลีย้งชีพโดยมี
รายละเอียดคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัผู้บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ในปี 2559 และ ปี 2560 ดงันี ้

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

ผู้บริหาร 6 30,662,062.00 6 32,579,325 
 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเดอืน โดยในปี 2559 
และ 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร จ านวน 6 ท่าน ดงันี ้

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

ผู้บริหาร 6 1,027,764.00 6 1,060,200.00 
 
บุคลากร 
 จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560มีจ านวนทัง้สิน้ 389 คน ประกอบด้วยพนกังาน
ตามสายงานดงันี ้

ล าดับ สายงาน จ านวนพนักงาน 
1 สายงานขายและตดิตัง้โทรคมนาคม 74 
2 สายงานขายและการตลาด 213 
3 สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 
4 สายงานบริหารงานทัว่ไป 92 

  รวมทัง้สิน้ 389 



 

 

71 รายงานประจ าปี 2560 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 ในปี 2559และปี 2560บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่พนักงานท่ีไม่ใช่ผู้ บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง           
คา่ล่วงเวลา โบนสั คา่ครองชีพ และสวสัดกิารอ่ืน ๆ ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

พนกังาน 172,709,476.00 179,220,713.00 
 
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆแก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนักงาน 
ดงันี ้

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

พนกังาน 4,218,879.00 4,293,563.00 
 
บุคลากรบริษัทย่อย  
บริษัทฯมีบริษัทย่อย จ านวน 2 บริษัท ซึง่มีจ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560ดงันี ้

บริษัท จ านวนพนักงาน 

บริษัทซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ากดั - 
บริษัทนีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 81 

รวม 81 
หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี ่จ ากดั ไม่มีพนกังานเนือ่งจากได้มีการโอนย้ายพนกังานทัง้หมดมายงับริษัทฯแล้วเมือ่เดือนเมษายน 2559 
นอกจากนัน้บริษัทย่อยทัง้ 2 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคญัในระยะเวลา 3 ปี 
 
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย 
 ในปี 2560บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินให้แก่พนักงานอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และ
สวสัดกิารอ่ืน ๆดงันี ้

บริษัท จ านวนบาท 

บริษัทซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ย่ี จ ากดั - 

บริษัทนีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 29,183,530.00 
รวม 29,183,530.00 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2560 คือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5874 
แหง่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ซึง่ได้รับการเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็นผู้สอบบญัชี
อิสระ มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสมัพันธ์และหรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องส าหรับคา่ใช้จ่ายท่ีจ่ายให้กบัผู้สอบบญัชีในปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,725,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ทัง้นีใ้นปี 2560 ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่าย (Non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากรายการข้างต้น 

คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (Audit fee) (Baht)

คา่ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)

Total

185,000.00                   

90,000.00                     

275,000.00                   

1,320,000.00             

450,000.00                 

1,770,000.00             

440,000.00               

240,000.00               

680,000.00               

CSS NWC Energy



 

 

72 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สวัสดกิารพนักงาน 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้ดีขึน้ นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามท่ีกฎหมายก าหนด     
บริษัทยงัมีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆเพิ่มเติม เช่น ห้องพยาบาล การประกนัภยักลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการ
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนกังานเสียชีวิต ทัง้นีเ้พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจและเสริมสร้างความ
มัน่ใจในการท างานร่วมกบับริษัท โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุท่ีพนกังานจะได้รับ 
 
หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน 
  บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวสัดิการให้แก่พนกังานซึง่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันี ้
   การพจิารณาผลตอบแทนระยะสัน้ 

 บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ                 
และประสบการณ์ในการท างาน โดยเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

 บริษัทมีการพิจารณาปรับอตัราค่าจ้าง และโบนสัประจ าปี ปีละ1 ครัง้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัท 
โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และการวดัผลการปฏิบตัิงานโดยใช้เกณฑ์การวดัผล  
ในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบตัิงานของพนักงานและหน่วยงาน 
รวมทัง้เทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและสอดคล้องไปกบัผลการด าเนินงานของบริษัท 

 บริษัทมีการให้สวสัดิการด้านต่าง ๆ แก่พนกังาน ได้แก่ ประกันอุบตัิเหตปุระกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ และการจดัให้    
มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพท่ีดีและการให้สวัสดิการด้านอ่ืน  ๆ ได้แก่             
เงินฌาปนกิจ การอบรมสมัมนาแก่พนกังานเป็นต้น 

 การพจิารณาผลตอบแทนระยะยาว 
 บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาปรับชัน้พนักงานเป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI          

(Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบตังิานและความสามารถของพนกังาน  
 บริษัทมีกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนักงาน  เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมท่ีดี บริษัทฯ     

เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถก าหนดอัตราเงินสะสมได้ตัง้แต่ 3% จนถึง 15% ส าหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงิน    
เข้ากองทนุฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบตัิแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงาน
และความสมคัรใจของพนกังาน ซึง่จะจ่ายคืนให้แก่พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุหรือเม่ือออกจากงาน 

 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บริษัทฯ  ได้แบง่การบริหารจดัการอย่างชดัเจนออกเป็นกลุ่มงาน  ดงันี ้
  1. กลุ่มงาน Profit Center คือสายงานขายและสายงานด้านธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ถือเป็นกลุ่มงานหลกั    
  2. กลุ่มงาน Cost Center คือสายงานบริหารทัว่ไป อนัประกอบด้วย งานการเงินบญัชี งานบริหารจดัการตา่ง ๆ     

ด้วยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงได้พัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องยิ่งขึ ้น โดยนโยบาย            
การบริหารทรัพยากรบคุคลของ CSSแบง่ออกเป็น 3 ด้านหลกัๆ คือ  

1)  HRM : Human Resource Management บริหารจดัการงานทรัพยากรบคุคลให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
มีความสขุเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลงัท่ี 2 รวมถงึเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้กบัพนกังานทกุคนและพนกังานเกิด
ความพงึพอใจในรูปแบบของ HR Clinic    

2) HRD:  Human Resource Development เ ป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน ด้วยวิ ธีการ เ รียน รู้                    
ท่ีหลากหลาย และเน้นการน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอันส่งผลต่อความก้าวหน้าของตัว
พนกังานตอ่ไปในอนาคต โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัท าการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม โดยการจดัส่ง
แบบส ารวจให้แต่ละสายงานเป็นประจ าทกุสิน้ปี ซึง่ภายหลงัท่ีผู้บริหารแต่ละสายงานท าการกรอกแบบส ารวจ
เรียบร้อยแล้ว จะน าส่งกลบัมายงัฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือท าการรวบรวม คดักรอง จดัหาหลกัสูตร และจดัท า
แผนการฝึกอบรมประจ าปี รวมทัง้จดัท างบประมาณในการฝึกอบรมประจ าปี น าเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชุม



 

 

73 รายงานประจ าปี 2560 

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะให้พนักงานท าการประเมินความ          
พงึพอใจในการฝึกอบรม รวมทัง้ตดิตามผลหลงัการฝึกอบรม  

ตวัชีว้ดัความส าเร็จของการพฒันาท่ีส าคญัในปีนีมี้ผลดงันี ้
 การวดัผลส าเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีคดิเป็นร้อยละ 94.14 
 การวดัความพงึพอใจของพนกังานในการฝึกอบรมคดิเป็นร้อยละ 82.53 
 การบริหารจดัการงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงคดิเป็นร้อยละ 10.61 

 นอกจากนีใ้นการฝึกอบรมบริษัทยังมุ่งเน้น เนือ้หาหลักสูตรท่ีสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งในปี 2560 บริษัทจัดอบรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทัง้สิน้
จ านวน 60 ครัง้โดยมีจ านวนชัว่โมงเฉล่ียเทา่กบั 17.13 ชัว่โมง/คน/ปี ดงันี ้ 

 อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้  
ความสามารถให้แก่พนกังาน ซึง่ในปี 2560บริษัทจดัให้มีการอบรมภายในจ านวน 12 ครัง้ โดยหลกัสูตร
มุ่งเน้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิและรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น 

 อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนกังานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอก ซึง่เป็น
หลกัสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน 
หลกัสตูรการบริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน หลกัสตูรภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
หลกัสูตรตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน หลกัสูตรก้าวทนัและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน 
หลกัสูตรStrategic  CFO in Capital Marketsหลกัสูตรการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 หลกัสูตรกลยุทธ์การ
เจาะตลาดราชการ หลกัสูตรMind Set & Skill Set for manager Peopleและหลกัสูตรต่าง ๆท่ีเก่ียวข้อง
กับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายนอก       
จ านวน   48 ครัง้  

3) SQM : Safety & Quality Management   ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภัยส าหรับ
พนกังาน และระบบงาน ISO 9001 : 2015เพ่ือสร้างความเช่ือมนัและการันตีในมาตรฐานซึง่ได้รับการยอมรับใน
ระดบัสากล ในปี 2560บริษัทได้จดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัข้อก าหนดวา่ด้วยวธีิปฏิบตัิท่ีปลอดภยัใน
การท างานต่าง ๆรวมทัง้จดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการท างานให้พนักงานมีความปลอดภยัในชีวิตและท รัพย์สิน
รวมถึงมีสุขอนามยัท่ีดีอาทิเช่น หลกัสูตรอบรมปัน้จัน่หอสูง รถ เรือปัน้จัน่ หลกัสูตรการท างานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง 
หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้าหลกัสูตร การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัขัน้ต้น (ซ้อมหนีไฟ)
จากการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนกังานดงักล่าว จึงท าให้ในปี 2560บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุ
จากการท างานถงึขัน้หยดุงานหรือเสียชีวติแตอ่ย่างใด 

อย่างไรก็ดีนอกจากการอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กบัพนกังานแล้ว บริษัทฯยงัตระหนักและ
ให้ความส าคญัในด้านความปลอดภยัวา่เป็นปัจจยัหนึง่ที่มีส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีบริษัทวางไว้ ดงันัน้
จึงขยายขอบเขตงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ รับเหมาของบริษัทอีกด้วย โดยได้เปิดเผย
ไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปี 2560 (CSR Report 2017) 

 
ข้อพพิาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 -ไมม่ี- 
 



 
74 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

การก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of BestPratice) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส และเป็นประโยชน์       
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำย ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัท
จงึได้มีกำรก ำหนดหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึง่เป็นกำรปฏิบตัติำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ซึง่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย โดยหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนต่ำง ๆของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของเจ้ำของบริษัท และในฐำนะนักลงทุน       
ในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในกำรซือ้ขำยหรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในกำรได้รับข้อมูลของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรได้รับ   
ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัท สิทธิต่ำง ๆในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตัดสินใจในเร่ืองส ำคัญ           
ของบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรอนมุตัิธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลตอ่
ทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

 นอกเหนือจำกสิทธิพืน้ฐำนต่ำง ๆข้ำงต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. บริษัทจะจัดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีทุกปีโดยจะจัดภำยใน 4 เดือนนับจำกวนัสิน้สุดรอบบญัชีในแต่ละปี
พร้อมทัง้จดัส่งหนงัสือนดัประชมุและข้อมลูประกอบกำรประชุมและข้อมลูประกอบกำรประชมุต่ำง ๆให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 7 วนั และลงประกำศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนัประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถงึ
วนัประชมุจะมีควำมเหน็ของคณะกรรมกำรประกอบด้วย  

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ชีแ้จงสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ในกำรเข้ำประชมุ และสิทธิออกเสียงลงมตขิองผู้ ถือหุ้น 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ
หรือบคุคลใด ๆ เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ที่บริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือ
นดัประชมุ 

4. ก่อนกำรประชุมบริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถำมได้ล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชมุผ่ำนอีเมล์แอดแดรสของเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท 

5. ในกำรประชุมบริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถำม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงควำมเห็นต่อท่ีประชุมในประเด็น
ตำ่ง ๆ อย่ำงอิสระและเทำ่เทียมกนั ทัง้นี ้ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือ
ตอบค ำถำมและให้ข้อมลูรำยละเอียดในท่ีประชมุ 

การด าเนินงานปี 2560 
 คณะกรรมกำรบริษัท ส่งเสริมกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถงึสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุม 

ตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยได้ปฏิบตัดิงันี ้
 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยกำรเสนอวำระกำรประชุม และกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำร รวมทัง้กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนท่ีจะมีกำรจดักำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2560บริษัทก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและรำยช่ือบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้ตัง้แต่วนัท่ี 6 ตลุำคม 
2559จนถึงวันท่ี 15 มกรำคม 2560โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
พร้อมทัง้ประกำศหลักเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนท่ีชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.cssthai.com ท่ีเมนู            
“ข้อมลูนกัลงทนุ” ภำยใต้หวัข้อ “ประชุม ผู้ ถือหุ้น” ทัง้นีใ้นช่วงเวลำของกำรรับเร่ือง ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอ
วำระกำรประชมุ หรือเสนอรำยช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรมำยงับริษัท 

 กำรน ำเสนอและจดัส่งข้อมลูในผู้ ถือหุ้น บริษัทมอบหมำยให้ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้ ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม               
ซึง่ประกอบด้วยข้อมลูท่ีส ำคญัต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจ รวมทัง้บริษัทได้จดัท ำเป็นภำษำองักฤษส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
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75 รำยงำนประจ ำปี 2560 

ชำวต่ำงชำติ และได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม อีกทัง้ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและข้อมลูทัง้หมด
ดงักล่ำว บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 30 วนั ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลำศกึษำข้อมูลและตดัสินใจอย่ำง
เพียงพอ นอกจำกนีบ้ริษัทยังได้ลงประกำศในหนังสือพิมพ์ เพ่ือแจ้งก ำหนดวัน เวลำ สถำนท่ีและวำระกำรประชุม 
ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

 กำรมอบฉันทะ บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ รวมทัง้
จดัเตรียมอำกรแสตมป์ไว้ให้บริกำรผู้ รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบั
จริงพร้อมเอกสำรประกอบล่วงหน้ำมำทำงไปรษณีย์โดยจ่ำหน้ำซองถงึ ส ำนกัเลขำนกุำรและส่วนผู้ ถือหุ้น ก่อนวนัประชมุ  

 บริษัทจดัให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบบำร์โค้ดท่ีแสดงเลขทะเบียนของผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับควำม
สะดวกและท ำให้ขัน้ตอนกำรลงทะเบียนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

 แจ้งวธีิกำรลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และใช้บตัรลงคะแนนเสียง 
 บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในกำรออกเสียงแต่ละวำระได้อย่ำงเต็มท่ี โดยบริษัทใช้วิธีกำรนบัคะแนนท่ีโปร่งใส สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ สำมำรถแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชมุทรำบโดยทนัที 
 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชุมภำยหลงัจำกท่ีได้เร่ิมประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส ำหรับวำระท่ีอยู่ใน

ระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไม่ได้มีกำรลงมต ิและนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่ำระที่ได้เข้ำประชมุและออกเสียงเป็นต้นไป 
 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติ 

และบนัทกึค ำถำมค ำตอบไว้อย่ำงชดัเจน ในวำระท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั หรือข้อซกัถำม บริษัทได้จดัเตรียมกรรมกำรหรือ
บุคคลำกรท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ ให้ค ำตอบ ข้อมูลและรำยละเอียดในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ แก่ผู้ ถือหุ้ นภำยใต้          
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  

 บริษัทไม่ได้เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมลูส ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำในกำรประชุมผู้ ถือ
หุ้นสำมญัประจ ำปี 2560อีกทัง้ยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในท่ีประชุมซึ่งรำยละเอียดได้มี
กำรบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยเข้ำร่วมประชุมโดยจดัสถำนท่ีประชุมท่ีสำมำรถเดินทำงได้
สะดวก อีกทัง้ยงัจดับริกำรรถรับส่งผู้ ถือหุ้นมำยงัสถำนท่ีจดัประชมุโดยระบจุดุรับส่งในจดหมำยเชิญประชมุอย่ำงชดัเจน 

 หลงัจำกประชุมผู้ ถือหุ้นสิน้สุดลง บริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้ระบุคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียในทุก ๆวำระท่ีต้องมีกำรลงคะแนนเสียง และจดัส่งให้กับตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันหลังจำกวันประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี                        
www.cssthai.com>นกัลงทนุสมัพนัธ์ >ข้อมลูผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

แผนการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนต่ำง ๆของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของเจ้ำของบริษัท และในฐำนะ       

นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เป็นต้น อำทเิช่น สิทธิในกำรได้รับข้อมลูของบริษัทอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรได้รับส่วนแบง่ก ำไร
จำกบริษัท สิทธิต่ำง ๆในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นตลอดจน สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ือง
ส ำคญัของบริษัท  

 นอกเหนือจำกสิทธิพืน้ฐำนต่ำง ๆแล้ว บริษัทยงัคงด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำง ๆท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นโดยค ำนงึถงึสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชมุ ตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี อำทิเช่น อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยเข้ำร่วมประชุมโดยจัดสถำนท่ีประชุม            
ท่ีสำมำรถเดินทำงได้สะดวก อีกทัง้ยังจัดบริกำรรถรับส่งผู้ ถือหุ้นมำยังสถำนท่ีจัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมำย
เชิญประชมุอย่ำงชดัเจนเป็นต้น 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) 

บริษัทจะให้โอกำสแก่ผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำยและก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้ น          
โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกบัหนึ่งเสียงและไม่กระท ำกำรใด ๆท่ีเป็นกำรจ ำกดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถำบนั ผู้ ถือหุ้นต่ำงชำติ บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ มีหน้ำท่ีดูแลผู้ ถือหุ้นส่วน น้อย   
โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะควำมคดิเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมกำรอิสระซึง่จะพิจำรณำด ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละ
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76 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

เร่ือง เช่น หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำวิธีแก้ไขให้เหมำะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะ        
ท่ีเป็นเร่ืองส ำคญัและมีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

 กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทตำมล ำดบัวำระกำรประชุมมีกำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละวำระครบถ้วน     
มีกำรแสดงข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น 
โดยเฉพำะวำระท่ีมีควำมส ำคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตดัสินใจ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ  เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม กำรลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนด    
โดยวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรด้วยกำรลงมตเิป็นรำยบคุคล 

 นอกจำกนัน้บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึง่
หมำยถึง กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภำยใน (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของ
บุคคลดงักล่ำว) โดยห้ำมบุคคลท่ีเก่ียวข้องท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบ
กำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีและควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้แก่สำธำรณชน
แล้ว รวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่บคุคลอ่ืนด้วย 
  บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมกำร และผู้บริหำรเก่ียวกบัหน้ำท่ีท่ีผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ในบริษัท และบทก ำหนด
โทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ี
กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันท ำกำร ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สำธำรณะตอ่ไป 
การด าเนินงานปี 2560 

 บริษัทได้เพิ่มเติมระเบียบปฏิบตัิส ำหรับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมำด้วย
ตนเองและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถจัดเตรียมเอกสำร/หลกัฐำนกำรเข้ำประชุมได้อย่ำงถูกต้องและไม่เกิดปัญหำ      
ในกำรเข้ำร่วมประชมุ 

 คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นโดยเรียงตำมวำระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีกำรเพิ่ม
วำระในท่ีประชมุ นอกเหนือจำกท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นีเ้พ่ือควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชมุ 

 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจดัให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมท่ีต้องมีกำรลงคะแนนเสียง ทัง้นีเ้พ่ือ
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภำยหลัง พร้อมทัง้ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยกำร
ลงคะแนนเสียงและบนัทกึมตขิองที่ประชมุไว้อย่ำงชดัเจนในรำยงำนกำรประชมุ 

 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้นตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถืออย่ำงเทำ่เทียมกนั 
 บริษัทได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้เองในแตล่ะ

วำระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถ มอบอ ำนำจ                 
ให้กรรมกำรอิสระหรือบคุคลอ่ืนเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกทัง้บริษัทยงัเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดได้ 

 ไม่มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกบับริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกนัควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ จึง ได้ก ำหนดให้ กรรมกำร 

และผู้บริหำรระดบัสูง (ตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมลูเพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกำร
จดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรและบคุคลที่เก่ียวข้อง และให้ท ำกำรทบทวนทกุปี 

 บริษัทได้จดัท ำแบบฟอร์มค ำถำมส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชมุเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้มำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถส่งแบบฟอร์มค ำถำมกลับมำยังบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม            
ผู้ ถือหุ้น และเลขำนกุำรมีหน้ำท่ีรวบรวมค ำถำมนัน้เพ่ือถำมคณะกรรมกำรในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทได้บนัทกึภำพเคล่ือนไหวบรรยำกำศงำนประชมุผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่ภำพผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีมิได้มำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถดภูำพบรรยำกำศ และรับฟังค ำถำมและค ำตอบ รวมทัง้ข้อมลูต่ำง ๆ ท่ีน ำเสนอใน
วนัประชมุได้ด้วยตนเอง 
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แผนการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทยงัคงมุ่งมัน่และให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนัทกุรำยและก ำหนดให้สิทธิออกเสียงใน

ท่ีประชมุเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้น โดยหนึง่หุ้นมีสิทธิเทำ่กบัหนึง่เสียงและไม่กระท ำกำรใด ๆท่ีเป็นกำรจ ำกดัหรือละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่วำ่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุสถำบนั  ผู้ ถือหุ้นตำ่งชำต ิ  

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัท ตำมล ำดับวำระ              
กำรประชุม โดยมีกำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละวำระครบถ้วน มีกำรแสดงข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน 
รวมทัง้จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระท่ีมีควำมส ำคัญท่ี         
ผู้ ถือหุ้น ต้องใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสินใจเป็นต้น 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  
บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ พนักงำนและผู้บริหำร    

ของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น คูแ่ข่ง คูค้่ำ ลกูค้ำ เจ้ำหนีพ้นกังำน ชมุชนและสงัคม สิ่งแวดล้อมเป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดี
ว่ำกำรสนับสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำธุรกิจของบริษัท ดงันัน้   
บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่ำวได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้
บริษัทยังส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือระหว่ำง บริษัทและกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่บริษัทตำมแนวทำง 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำองค์กรให้มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองซึง่จะส่งผลให้บริษัทมีรำยได้และผลก ำไรเพิ่มขึน้เป็นกำรเพิ่ม
มลูคำ่ของบริษัทและส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข) ลกูค้ำ 
  บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรเอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์   

และเป็นธรรมอีกทัง้รักษำและพัฒนำควำมสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้ำ รวมทัง้รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจำก
ลกูค้ำน ำมำปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ลกูค้ำได้รับควำมพงึพอใจสงูสดุ 

(ค) คูค้่ำ 
 บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและ/หรือข้อตกลงในสัญญำท่ีท ำ

ร่วมกนัเพ่ือก่อให้เกิดควำมสมัพนัธ์อนัดีทำงธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชน์ทกุฝ่ำย 
(ง) คูแ่ข่ง 
 บริษัทส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบตัติำมกรอบกตกิำกำรแข่งขนัท่ีดี 
(จ) เจ้ำหนี ้
 บริษัทมีนโยบำยปฏิบตัิ ตำมเง่ือนไข สญัญำ และข้อผูกพนัท่ีตกลงกนัไว้กบัเจ้ำหนี ้อย่ำงเคร่งครัด ทัง้ในแง่กำรช ำระคืน

หนี ้เงินกู้ ยืม ดอกเบีย้ กำรดแูลหลกัทรัพย์ค ำ้ประกัน และเง่ือนไขอ่ืน ๆรวมทัง้รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนีต้ำม
ข้อก ำหนดในสญัญำเงินกู้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  ทัง้นีบ้ริษัทฯจะรีบรำยงำนเจ้ำหนีล้่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม
ข้อผกูพนัในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดงักล่ำว 

(ฉ) พนกังำน 
 บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรท่ีเหมำะสม      

และสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยำว รวมถึงกำรสนับสนุนเพ่ือพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนกังำน 

(ช) ชมุชนและสงัคม 
 บริษัทให้ควำมส ำคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม และให้กำรสนบัสนนุกิจกรรม

ตำ่ง ๆ ท่ีเกือ้กลูและสร้ำงสรรค์ต่อสงัคมตำมควำมเหมำะสม 
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(ซ) สิ่งแวดล้อม 
 บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัดและวำงแนวทำงในกำรควบคุม

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอย่ำงตอ่เน่ืองอีกทัง้สนบัสนนุ ส่งเสริมให้ควำมรู้ ฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและกำร
ใช้ทรัพยำกร วสัด ุหรือ อปุกรณ์ตำ่ง ๆอย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุ 

(ฌ) กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 บริษัทมีนโยบำยให้บคุคลกรของบริษัท มีหน้ำท่ีท่ีต้องปกปอ้งและรักษำทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของไม่ให้ถูก

ละเมิดหรือถูกน ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต และบุคคลำกรของบริษัทต้องเคำรพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทำง
ปัญญำของผู้ อ่ืน โดยไม่น ำไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ใด ๆ 

(ญ) กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 
 บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิมนษุยชน โดยด ำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำยแรงงำนและสิทธิมนษุยชนอย่ำงเคร่ง

คดั ให้ควำมเคำรพในสิทธิ เสรีภำพ และไม่เลือกปฏิบตั ิทัง้สิทธิแรงงำน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์
อย่ำงเสมอภำคอย่ำงเทำ่เทียม 

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย เหล่ำนัน้
ได้รับกำรดแูลอย่ำงดี 
การด าเนินงานปี2560 

 บริษัทได้ก ำหนดกรอบของจริยธรรม จรรยำบรรณ ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยประกำศในเว็บไซต์บริษัท และส่ือสำรไปยงั
พนักงำนและผู้บริหำรเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ 
พนักงำน ผู้บริหำรและกรรมกำรของบริษัท หรือผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอกได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
เจ้ำหนี ้ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม รวมถงึกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรเคำรพสิทธิมนษุยชน เป็นต้น 

 ก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทท ำกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร คู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภำวะของกรรมกำรและผู้บริหำรให้ท่ีประชมุรับทรำบ ก่อนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส 

 คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือข้อร้องเรียนโดยจัดให้มีช่องทำงท่ีผู้ มีส่วนได้เสีย     
ทกุกลุ่มสำมำรถตดิตอ่ร้องเรียนในเร่ืองที่อำจเป็นปัญหำ กบัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง  

 บริษัทตระหนกัถงึคณุภำพและมำตรฐำนของ สินค้ำรวมถงึกำรให้บริกำรต่ำงๆอนัส่งผลถึงควำมรับผิดชอบตอ่ลูกค้ำด้วย
ควำมส่ือสัตย์และเป็นธรรมจึงด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นประจ ำทุกปี โดยมีหัวข้อวัดผลควำม         
พึงพอใจ 1) ด้ำนผลิตภณัฑ์ 2) ด้ำนกำรจดักำรกำรให้บริกำร 3)ด้ำนรำคำขำย 4)ด้ำนกำรสัง่ซือ้สินค้ำ 5) ด้ำนกำรจดัส่ง
สินค้ำ โดยในปีนีบ้ริษัทได้รับคะแนนเฉล่ีย 4.38 จำกคะแนนเตม็ 5 

แผนการด าเนินงานปี 2561 
 ยกระดับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร เพ่ือให้ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 
 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
บริษัทตระหนักดีถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทัง้รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน   

และข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนกำรตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วน
ได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่
ข้อมลูต่ำง ๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์
ของบริษัท คือ www.cssthai.com  

ในส่วนของงำนด้ำนนกัลงทุนสมัพนัธ์นัน้ บริษัทได้มอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีติดต่อส่ือสำรกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้นกัวิเครำะห์และภำครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินและสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ี
เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในงบกำรเงินซึ่งในกำรนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบ       
จะเป็นผู้สอบทำนคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบควบคมุภำยใน รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 
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การด าเนินงานปี 2560 
 บริษัทจดัส่งรำยงำนทำงกำรเงินต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ตลำดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด และไม่มีรำยกำรท่ีผู้สอบบญัชีแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงมีเง่ือนไข 
 บริษัทไม่มีประวตัิกำรสัง่ให้แก้ไขงบกำรเงินจำกตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 เปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศและข่ำวสำรต่ำง ๆให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทรำบผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ 

ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพ่ือให้ผู้ลงทุน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ
บริษัทฯ ได้อย่ำงทัว่ถงึ และเทำ่เทียมกนั อำท ิงบกำรเงิน เอกสำรข่ำว ข้อบงัคบับริษัท เป็นต้น 

 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรไว้อย่ำงชดัเจนในรำยงำนประจ ำปี  
 บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

แสดงควบคูไ่ปกบัรำยงำนของผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี  
 บริษัทก ำหนดให้เปิดเผยคำ่สอบบญัชีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริหำรไว้ในแบบรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ56-1) 

และรำยงำนประจ ำปี 
 เปิดเผยข้อมูลกำรถือหุ้ นของคณะกรรมกำรและผู้ บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน และคณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำร           

และผู้บริหำรต้องรำยงำนเร่ืองดงันี ้
- กำรรำยงำนกำรซือ้หรือขำยหุ้นของบริษัท โดยต้องรำยงำนตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและส ำนกังำน กลต. 
- กำรรำยงำนส่วนได้เสียและรำยกำรระหว่ำงกนั โดยคณะกรรมกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำรต้องรำยงำน

กำรมีส่วนได้เสียและให้ท ำกำรทบทวนเป็นประจ ำทกุปี 
 ในส่วนของงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพันธ์ บริษัทมอบหมำยให้ นำงประภสัสร ลกัษณ์วฒุิวงศ์ ผู้จดักำรฝ่ำยเลขำนกุำรและ

ส่วนผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรส่ือสำรและให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุ และผู้ ถือหุ้น และผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป ซึง่สำมำรถติดต่อ
ได้ท่ีหมำยเลขโทรศพัท์ 02-0181111 5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com  

กิจกรรมปี 2560 จ ำนวนครัง้ / ปี 
Opportunity Day 1 
Phone in  2 

แผนการด าเนินงานปี 2561 
 บริษัทยงัคงมุ่งมั่นและควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทัง้รำยงำนข้อมูลทำง

กำรเงินและข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีส ำคญัท่ีมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์
พระรำชบญัญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผู้
ลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัท 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนทกัษะ วิชำชีพ 

ควำมเชียวชำญ เฉพำะด้ำน เพศ เป็นต้น ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนด นโยบำยและภำพรวม         
ขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นตำมแผนท่ีวำงไว้
อย่ำงเป็นอิสระ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 10 ทำ่น ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 5 ทำ่น และกรรมกำร
ท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 5 ท่ำน โดยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 5 ท่ำนดงักล่ำว มีคุณสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำร
ถ่วงดลุในกำรออกเสียงพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ  4 ทำ่น ท ำหน้ำท่ีเป็น
ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในกำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลด ำเนินงำนของบริษัทให้มีควำมถกูต้องและโปร่งใส 
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นอกจำกนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำร 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือปฏิบตัิหน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ ซึง่คณะอนกุรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจหน้ำท่ี
ของคณะอนกุรรมกำรแตล่ะชดุ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจนโดย คณะกรรมกำร
บริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดบันโยบำย ขณะท่ีผู้บริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำน
ของบริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด  

ทัง้นี ้บริษัทมีเลขำนกุำรบริษัทซึง่ท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบตัิหน้ำท่ีใน
กำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำรบริษัท 

 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีควำมรู้ทกัษะและควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย และมีภำวะผู้น ำ ซึง่เป็นท่ียอมรับ 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย แนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ และก ำกบัดแูล
กำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำมและ
ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จดัตัง้คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพ่ือติดตำมและดแูลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

2.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
บริษัทได้จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำม

เห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้นี ้คณะกรรมกำรจดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
ดงักล่ำวเป็นประจ ำ นอกจำกนัน้ยงัส่ือสำรให้พนกังำน ผู้บริหำร และกรรมกำรบริษัทถือปฏิบตัิตำมกฎและข้อบงัคบัต่ำงๆ ตำมนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท และตำมกฎและข้อบงัคบัต่ำง ๆท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก ำหนดทกุประกำร โดยจะเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลท่ีท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบตัติำมหลกักำรดงักล่ำวด้วย 

ส ำหรับส่วนท่ียงัไม่ได้ปฏิบตั ิบริษัทจะน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปรับใช้ให้เหมำะสมตอ่ไป ดงันี ้

ข้อท่ียงัไม่ปฏิบตัิ เหตผุล 
1. คณะกรรมกำรควรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปีนบัจำกวนัท่ีแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้
แรก 

เ น่ืองจำกบริษัทเช่ือมั่นว่ำกรรมกำรเป็นผู้ ท่ี มีควำมรู้
ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ของกรรมกำรจำกกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นเวลำนำนจะช่วยให้กรรมกำรเข้ำใจกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ยิ่งขึน้ 

2.กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรได้มีกำรประชมุระหวำ่งกนัเองโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุ 

ปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่ได้จัดให้มีกำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่
เป็นผู้บริหำรได้มีกำรประชุมระหว่ำงกันเองโดยไม่มีฝ่ำย
จัดกำร เ ข้ ำ ร่ วมประชุมซึ่ ง คณะกร รมกำรบ ริ ษั ท                     
มีควำมเหน็วำ่ให้ด ำเนินกำรจดัประชมุในปี 2561 เพ่ือเปิด
โอกำสให้กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้ บริหำรได้อภิปรำยปัญหำ
ตำ่ง ๆทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท 

3.กำรด ำเนินกำรด้ำนตอ่ต้ำนทจุริต อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เน่ืองจำก        
มีข้อมูลส ำคัญท่ีสอดคล้องกับแผนกำรตรวจสอบของ       
ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของปี 2560 รวมทัง้กำร
ทบทวนข้อมูลตำมแบบประเมินตนเองเพ่ือเตรียมพร้อม
ส ำหรับกำรย่ืนขอใบรับรอง CAC ในปี 2561 
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2.2 จรรยำบรรณธุรกิจ  
บริษัทได้ก ำหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้

ผู้ เก่ียวข้อง ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีตำมพนัธกิจของบริษัทด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรมทัง้กำรปฏิบตัติ่อบริษัท 
ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม สำธำรณชนและสงัคม รวมทัง้กำรก ำหนดระบบตดิตำมกำรปฏิบตัติำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ ทัง้นี ้บริษัทได้
มีกำรประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนทรำบและยึดปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงให้มีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำว โดยได้เปิดเผย
ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.3 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำ กำรตดัสินใจใด ๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำง

ธุรกิจจะต้องท ำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์           
โดยก ำหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนใน
รำยกำรดงักล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถงึไม่มีอ ำนำจอนมุตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบัติตำมหลักเ กณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก ำหนด รวมทัง้จะมีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี               
และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย  

2.4 ระบบกำรควบคมุภำยใน  
บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อระบบควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำน และเพ่ือให้เกิดควำมมีประสิทธิภำพ

ในกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ีอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำนและผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง
ชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีกำรแบ่ งแยกหน้ำท่ีผู้ ปฏิบัติงำน ผู้ ติดตำมควบคุม                
และประเมินผลออกจำกกนั โดยบริษัทได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน 
และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และมีกำรวำ่จ้ำงผู้ เช่ียวชำญจำกภำยนอกเพ่ือท ำหน้ำท่ีตดิตำม ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักท่ีส ำคัญของบริษัท             
ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 

2.5 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัทได้มีกำรท ำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกำร

ปฏิบตังิำนให้ผลกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขัน้  
2.6 รำยงำนของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินโดยมีฝ่ำยบัญชีและผู้ สอบบัญชีมำประชุมร่วมกัน             

และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท 
รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี           
งบกำรเงินดงักล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทำนโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้จะด ำเนินกำร
เปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศท่ีส ำคญั ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงิน บนพืน้ฐำนของข้อเทจ็จริงอย่ำงครบถ้วน และสม ่ำเสมอ 
การด าเนินงานปี 2560 

 บริษัทส่ือสำรจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจเพ่ือให้ผู้บริหำรและพนักงำน ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี       
ตำมพนัธกิจของบริษัทบนเวบ็ไซต์บริษัทและเว็บไซต์ภำยในของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญภำยนอกเพ่ือท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในและติดตำม
ผลในเร่ืองส ำคญัให้เกิดควำมสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่ผลกำรตรวจสอบสรุปได้ว่ำบริษัทมีกำรควบคมุภำยใน      
ท่ีเพียงพอให้ควำมเช่ือมัน่ตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงค์กำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว้ 

 คณะกรรมกำรบริษัททบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์กำรด ำ เนินงำนของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี    
เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนกังำนมีจดุมุ่งหมำยไปในทศิทำงเดียวกนั 

 คณะกรรมกำรบริษัทตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร โดยก ำหนดให้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
และผลประกอบกำรของบริษัททกุครัง้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท   
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 เพ่ือให้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพในทุกขัน้ตอนตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
คณะกรรมกำรจึงมีมติให้ขยำยขอบเขตกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงลงไปยงับริษัทในเครือเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่
นักลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ระบบควบคุมควำมเส่ียงท่ีมีแนวปฏิบตัิตำมหลกั
สำกลที่สอดคล้องกนั อีกทัง้ยงัเป็นกำรลดทอนควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดขึน้ในอนำคตอีกด้วย  

แผนการด าเนินงานปี 2561 
 ปี 2561บริษัทยงัคงมุ่งมัน่และควำมส ำคญัในบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรภำยใต้กรอบกำรก ำกับดแูลกิจกำร  

ท่ีดี อำทเิช่นกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบทกุไตรมำส 
รวมทัง้ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรปฏิบตังิำนหลกัท่ีส ำคญัของบริษัท
ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพเป็นต้น 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

  ตำมข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทกุ 3 เดือน และจะจดัให้มีกำรประชุมพิเศษ
เพิ่มตำมควำมจ ำเป็น มีกำรส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์
ของบริษัท ทัง้นี ้ในกำรประชุมแต่ละครัง้ได้มีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจน มีเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีครบถ้วน
เพียงพอ โดยจดัส่งให้กบัคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุมในกำร
ประชุม ประธำนและกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทร่วมกัน 
โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแตล่ะคนสำมำรถเสนอเร่ืองตำ่ง ๆ เพ่ือเข้ำรับพิจำรณำเป็นวำระกำรประชมุได้ โดยท่ีกรรมกำรทกุทำ่นสำมำรถ
อภิปรำยและแสดงควำมคดิเหน็ได้อย่ำงเปิดเผย และมีประธำนท่ีประชุมเป็นผู้ประมวลควำมเหน็และข้อสรุปท่ีได้จำกกำรประชมุ ทัง้นี ้ใน
กำรลงมติในท่ีประชมุ คณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสีย
จะไม่เข้ำร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกหนึ่งเสียงเพ่ือชีข้ำด นอกจำกนี ้รำยงำนกำรประชุมจะถูกจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยหลงัมีกำรประชุมเสร็จ และจดัเก็บรำยงำน
กำรประชมุที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
การด าเนินงานปี 2560 

 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5ครัง้ บริษัทได้ด ำเนินกำรจดัส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ
ทกุครัง้ (เฉล่ีย 10.4วนั) 

 จำกแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2560กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน 
ครบทกุกำรประชมุคดิเป็นร้อยละ 100  

 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเป็นผู้ บันทึกรำยงำนกำรประชุมรวมทัง้ให้บันทึกข้อควำมกำรอภิปรำยกำรแสดงควำม
คดิเหน็ของคณะกรรมกำร และจดัส่งให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้อง โดยเสนอให้
ท่ีประชุมรับรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสำรเก่ียวกบักำรประชุมต่ำง ๆ 
เพ่ือสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงในภำยหลงั 

 เน่ืองด้วยในปี 2560 บริษัทมีแผนกำรลงทุนเพ่ือขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนในอนำคต ดงันัน้คณะกรรมกำรบริษัท      
จงึมีมต ิให้มีกำรประชมุยทุธศำตร์เป็นประจ ำทกุเดือนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรตดิตำมผลกำรลงทนุของบริษัท 

 
4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เพ่ือท ำหน้ำท่ีเสนอควำมเห็นเก่ียวกับอัตรำ
คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรแตล่ะชุดต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชดัเจนและ
โปร่งใส และอยู่ในระดับท่ีเหมำะสมกับหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอท่ีจะดูแล และรักษำกรรมกำร             
ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้ท่ีบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะน ำเสนออตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำวเพ่ือขออนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญั
ประจ ำปี (Annual General Meeting: AGM) 
 ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรตำม รูปแบบท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
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หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและ

บรรษัทภิบำล เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำถึงภำรกิจ ควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำร โดยเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน หรือท่ีมีขนำด
และลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั ทัง้นีค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำก่อนน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป 

 
หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำร โดยใช้
กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบของดชันีวดัผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหำรแตล่ะคนจะมี KPI ประจ ำปีในกำร
วดัผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละสำยงำน ท่ีสอดคล้องกบั KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมำยให้กรรมกำรผู้ จดักำรใหญ่เป็นผู้พิจำรณำ
และอนมุตัิควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นรำยบุคคล โดยใช้ดชันีชีว้ดัต่ำง ๆเป็นตวับ่งชี ้ได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจ
ของบริษัท กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนรำยบุคคล รวมทัง้ยงัเปรียบเทียบค่ำตอบแทนในต ำแหน่งและกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั เป็น
ต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้คือกำรปรับอตัรำเงินเดือน โบนสัประจ ำปี และสวสัดิกำรอ่ืน ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยำว ได้แก่เงิน
สมทบส ำรองเลีย้งชีพ  

ทัง้นีส้ ำหรับกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่นัน้ คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผู้พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบค่ำตอบแทนของต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตัิควำมเหมำะสมของ
คำ่ตอบแทน โดยใช้ระบบกำรวดัและประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภำพรวม       ทัง้องค์กร อีกทัง้ยงัยึด
หลกัวิถีทำงกำรบริหำรท่ีเป็นสำกล ด้วยกำรวดัผลเชิงคณุภำพ (Balanced Scorecard)ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน
อนัได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ด้ำนลูกค้ำ ด้ำนกระบวนกำรภำยใน และด้ำนกำรเรียนรู้และพฒันำ เพ่ือพิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนและเงินจูงใจท่ีเหมำะสม ทัง้นีย้ังได้ท ำกำรประยุกต์วตัถุประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ควำมยั่งยืนด้วยกำรใช้มุมมองด่ำน
กำรเงินเป็นพืน้ฐำน น ำไปสู่วิธีกำรบริหำรกำรใช้เงินอย่ำงประหยัดให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกระบวนกำร
ภำยในท่ีดี และส่งผลไปยงักำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ครอบคลุมทกุกลุ่มของผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสัน้
คือกำรปรับอตัรำเงินเดือน โบนสัประจ ำปี และสวสัดกิำรอ่ืน ๆ     ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยำว ได้แก่เงินสมทบส ำรองเลีย้งชีพ 
 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู้แก่กรรมกำรผู้ เก่ียวข้องในระบบก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท      
ซึง่ประกอบด้วย กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล ตลอดจนผู้บริหำรของบริษัท เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง หำกมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร บริษัทจะ
จดัให้มีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่เพ่ือส่งเสริมให้
กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงตอ่เน่ืองภำยใต้กรอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีดงันี ้
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 ส ำหรับกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่นัน้ บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรม และกำรให้ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมกำรภำยใต้กรอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี โดยจดัให้มีกำรอบรมทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองค์กร เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทฯมีกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถครอบคลมุทกุมิตใินกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

- อบรมภำยใน โดยบริษัทฯจะนัดหมำยผู้ บริหำรในสำยงำนต่ำง  ๆเพ่ือให้ควำมรู้ข้อมูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท       
ตัง้แตแ่รกเร่ิมจนถงึปัจจบุนั โดยทีมผู้บริหำรขององค์กรเอง 

- อบรมภำยนอก  บริษัทจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่กรรมกำรใหม่ ในหลักสูตรต่ำง  ๆท่ีเก่ียวกับบทบำทหน้ำท่ี                 
ของกรรมกำรภำยใต้กรอบกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี อำทิเช่น บทบำทหน้ำท่ีของกรรมกำรตำมระเบียบ
ข้อบงัคบัของกรรมกำร คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกดั และของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทัง้ยงัส่งเสริม สนบัสนนุให้ควำมรู้เฉพำะด้ำนแก่กรรมกำรเพ่ือส่งเสริมให้
กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทเิช่นให้ควำมรู้เก่ียวกบักำรรำยงำนทำงกำรเงิน เป็นต้น   
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การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรอบรมและให้ควำมรู้แก่กรรมกำร เพ่ือเพิ่มพูนควำมรู้และควำมเข้ำใจถึงหลักกำรกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดีรวมทัง้ บทบำทหน้ำท่ี กฎระเบียบของกรรมกำรในกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
ซึง่มีประวตักิำรอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท ท่ีเข้ำอบรมหลกัสตูรส ำหรับกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยดงันี  ้
 

 การด าเนินงานปี 2560หลกัสูตรทีก่รรมการบริษทัเข้ารับการอบรมดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง Corparate 

Governanue 

 for 

Executives

Role of the 

Chairman 

Program 

(RCP)

Director 

Accreditatio

n Program 

(DAP) 

Director 

Certification 

 Program 

(DCP) 

Advanced 

Audit 

Committee 

Program 

Board 

Matters & 

Trends

 (BMT)

Board That 

make a 

Difference

 (BMD)

1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ปี 2557 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอคัรพัฒน์ กรรมการอิสระ ปี 2548
3. นายฉัฐภมิู ขนัติวริิยะ กรรมการอิสระ ปี 2551
4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ ปี 2552
5. ดร.วฒิุชยั  ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ ปี 2557 ปี 2559
6. นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ปี 2555 ปี 2549 ปี 2554
7. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ ปี 2549
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ ปี 2554
9. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ ปี 2548 ปี 2548
10. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสุข กรรมการ ปี 2548 ปี 2548

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2560

1 พล.ต.ต.ดร.สพิุศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการบริษัท

และกรรมการอิสระ

- หลกัสตูร นกับริหารการพฒันาในยุคนิจิตลั DAD รุ่น 1 (Development  Administrator in Digital Era)

- การสมัมนาทางวชิาการเร่ือง "ประชมุปฏิบตัิการเพ่ือจดัท าตวัชีว้ดัประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา"

 - การบรรยายเร่ือง "Legal Update : Criminal Liabilities of Directors"

- การบรรยายเร่ือง "Chairman Forum 2017 The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight"

- การบรรยายเร่ือง "Board of directors and their roles in driving Thailand forward"

- การบรรยายเร่ือง "National Directors Conference 2017 ภายใต้หวัข้อ “Steering Governance in A Changing World” 

- การบรรยายเร่ือง "Story Telling: เล่าเร่ืองอย่างผู้น า"

- การบรรยายเร่ือง "Thailand Competitiveness Conference 2017

- การบรรยายเร่ือง "4th International Conference on CSR,Sustainability, Ethics & Governance

- การบรรยายเร่ือง "Cybersecurities : Risks, Liabilities,and Best Practices"

- การบรรยายเร่ือง "Bright Spots : Linghting the Way to a Corruption Free Society"

2 รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉัตรอคัรพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

- การสมัมนาทางวชิาการเร่ือง "มาตรฐานการบญัชีเพ่ือการตรวจสอบ"

3 นายฉัฐภูมิ ขนัติวริิยะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาฯ

- การสมัมนาทางวชิาการเร่ือง "มาตรฐานการบญัชีเพ่ือการตรวจสอบ"

4 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  - ไมมี่ -

5 ดร.วฒิุชยั ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - หลกัสตูร ผู้น าธุรกิจระดบัโลก (GBL) รุ่นที ่2/2560

- หลักสตูร การบริหารการทอ่งเทีย่ว ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู (TME) รุ่น 1

6 นายสมพงษ์ กังสววิฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร                        

กรรมการผู้จดัการใหญ่

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ไมมี่ -

7 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จดัการสายงานโทรคมนาคม

- ไมมี่ -

8 นายกิติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจและผลิต

- ไมมี่ -

9 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จดัการสายงานการเงินบญัชี

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets

10 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ กรรมการ, เลขานกุารบริษัท

กรรมการผู้จดัการสายงานการจดัการ

- ไมมี่ -
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การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯมีแนวทำงในกำรวดัและประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน โดยมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรปีละ1 ครัง้ เพ่ือช่วยให้คณะกรรมกำรได้มีกำรพิจำรณำทบทวน
ผลงำน ประเดน็และอปุสรรคตำ่ง ๆ ในกำรปฏิบตังิำนในหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร ระหวำ่งปีท่ีผ่ำนมำ เพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกนัและน ำไปสู่
กำรปรับปรุงพฒันำ รวมทัง้ยงัเพิ่มประสิทธิผลกำรก ำกบัดแูลกิจกำรโดยมีหลักกำรและหวัข้อในกำรประเมินผลสอดคล้องไปกบัตลำด
หลกัทรัพย์ฯดงันี ้

1. โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร 
2. กำรประชมุคณะกรรมกำร 
3. บทบำทหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
4. กำรท ำหน้ำท่ี และควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำร 
5. ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6. กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำรส ำหรับหวัข้อย่อยจะถกูประยกุต์ปรับใช้ให้เหมำะสมกบับทบำทหน้ำท่ี  

 ส ำหรับกระบวนกำรในกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
จะพิจำรณำแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยก่อนท่ีจะเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท
เพ่ือพิจำรณำ โดยเลขำนกุำรบริษัทจะน ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรส่งให้คณะกรรมกำรทกุคนประเมินผลกำร
ปฏิบตังิำนประจ ำปีซึง่ภำยหลงัท่ีคณะกรรมกำรแตล่ะคนท ำหน้ำท่ีประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน ำส่งแบบประเมินกลบัมำยงัเลขำนุกำร
บริษัท เพ่ือรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินของกรรมกำรแตล่ะคน เพ่ือท ำกำรประมวลผลและวเิครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบตังิำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบและหำแนวทำงร่วมกนัในกำรสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน
ของคณะกรรมกำรประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้คณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชดุย่อย และแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบคุคล โดยแบบประเมินทัง้ 3 แบบ มีเกณฑ์กำรประเมินผลดงันี ้
 มำกกวำ่ 85 % = ดีเย่ียม 
 มำกกวำ่ 75% = ดีมำก 
 มำกกวำ่ 65% = ดี 
 มำกกวำ่ 50% = พอใช้ 
 ต ่ำกวำ่  = ควรปรับปรุง 
ในปี 2560 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ รำยบคุคล และกรรมกำรชดุย่อย สำมำรถสรุปได้ดงันี  ้

 คณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ ได้คะแนนเฉล่ีย 99.11% อยู่ในระดับดีเย่ียมโดยข้อท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุดคือ โครงสร้ำง               
และคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรเน่ืองจำกคณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญัในกำรสรรหำคณะกรรมกำรเพ่ือมำด ำรงต ำแหน่ง 
โดยจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีควำมหลำยหลำยทำงด้ำนทกัษะ วิชำชีพ ควำมเชียวชำญเฉพำะด้ำน 
เพศ เป็นต้น เพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถให้ค ำแนะน ำ อนัเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

 คณะกรรมกำรบริษัท รำยบุคคล ได้คะแนนเฉล่ีย 99.46% อยู่ในระดบัดีเย่ียมโดยหัวข้อท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุดคือ โครงสร้ำง     
และคณุสมบตัิของกรรมกำรเน่ืองจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียว
ชำญในด้ำนธุรกิจของบริษัท และสำมำรถให้ค ำแนะน ำอนัเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้คะแนนเฉล่ีย 100% อยู่ในระดบัดีเย่ียม เน่ืองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี
ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และยงัมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร  

 คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล  ได้คะแนนเฉล่ีย 100% อยู่ในระดับดีเย่ียม เน่ืองจำก
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ปฏิบตัิหน้ำท่ีในกำรสรรหำกรรมกำรและก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร รวมทัง้กำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ได้คะแนนเฉล่ีย 98.63% อยู่ในระดบัดีเย่ียม โดยหวัข้อท่ีได้คะแนนสงูที่สดุคือ บทบำท หน้ำท่ี 
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เน่ืองจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ทบทวนกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง
เพ่ือให้มีประสิทธิภำพในทุกขนัตอนตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี จึงได้ขยำยขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรควำม
เส่ียงลงไปยงับริษัทในเครือ 
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การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ด้ำนกำรประเมินผลของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่รวมไปถึงผู้บริหำรในทุกระดบัขององค์กร บริษัท ฯ มีแนวทำงกำรประเมินผล
งำนด้วยรูปแบบกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลงำนให้มีควำมสอดคล้องกันทัง้ระบบ โดยกำรแบ่งหมวดหมู่กำรประเมินผลงำนออกเป็น 2 ส่วน
ส ำคญัดงันี ้ 

 ส่วนแรกคือกำรวัดผลงำนโดยอ้ำงอิงหลักกำรทำงสำกลคือ กำรวัดผลงำนเชิงดุลยภำพ (Balance Scorecard) 
ประกอบด้วย 4 ด้ำนส ำคญั คือ ด้ำนกำรเงินอนัได้แก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ด้ำนลูกค้ำ ด้ำนกระบวนกำร
ภำยใน และด้ำนกำรเรียนรู้และพฒันำ โดยฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคลเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร 

 ส่วนท่ีสองคือ กำรวดัผลงำนตวัชีว้ดัผลงำนด้ำนศกัยภำพของผู้น ำ โดยอ้ำงอิงหวัข้อกำรประเมินตำมแนวทำงของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และประยกุต์ใช้ให้เหมำะสมสอดคล้องกบักำรแนวทำงปฏิบตัขิององค์กร โดยฝ่ำยเลขำนกุำร
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำร  

 นอกเหนือจำกกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรวำงแนวทำงกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนให้เกิดควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยกำรอ้ำงอิงข้อมลูจำกผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท และกำรพิจำรณำ
เปรียบเทียบข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มอตุสำหกรรมเดียวกนั รวมค ำนึงถึงกำรวำงแผนกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้อนัได้แก่ 
กำรปรับอตัรำเงินเดือน โบนสัประจ ำปี รวมถงึสวสัดกิำรอ่ืน ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยำวได้แก่ เงินสมทบส ำรองเลีย้งชีพ เป็นต้น  
 ทัง้นี ้ผลสรุปของกำรประเมินกำรวดัผลงำนของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ น ำไปสู่กระบวนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำควำมเห็นชอบและน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ
อนมุตัติอ่ไป  
 ส ำหรับปี ผลกำรประเมินของกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ในปี 2560 โดยภำพรวมมีคะแนนเพิ่มขึน้ โดยในปี 2559 มีคะแนน        
คดิเป็นร้อยละ 86 และในปี 2560 มีคะแนนเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 89 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งของผู้ บริหำรระดับสูงและกรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่  
ไว้เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลพิจำรณำ
ก ำหนดคณุสมบตัขิองผู้ สืบทอดต ำแหน่งไว้ครบถ้วนทกุมิตขิองกำรบริหำรจดักำร ทัง้ด้ำนควำมรู้ ทกัษะกำรบริหำรงำน และประสบกำรณ์ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ สืบทอดดงักล่ำวมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ี  อีกทัง้ยงัก ำหนดศกัยภำพด้ำนกำรเป็นผู้น ำท่ีดี 
ซึง่ใช้อข้อมลูอ้ำงอิงหวัข้อกำรประเมินตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและประยุกต์ให้เหมำะสมกบับริบทขององค์กร 
และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้สำยงำนสนบัสนนุองค์กร เป็นผู้ รับผิดชอบโครงกำรและได้จดัท ำแนวทำงปฏิบตัิไว้
เรียบร้อยแล้ว โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนกำรคัดเลือกสถำบันท่ีมีคุณภำพภำยนอกมำด ำเนินกำรจัดโปรแกรมกำรพัฒนำผู้ บริหำร                     
ท่ีมีคณุสมบตัเิข้ำข่ำยตำมเกณฑ์และแนวทำงท่ีองค์กรวำงแผนไว้เพ่ือให้เกิดควำมยุตธิรรมและโปร่งใส รวมถงึจดัท ำกระบวนกำรทดสอบ
และคดัเลือกผู้ ท่ีมีควำมเหมำะ รวมไปถึงรูปแบบกำรสรุปและรำยงำนผล เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส ำคญัในกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำ
พิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำลตอ่ไป 

 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอ่ืน 
  คณะกรรมกำรตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ให้เวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีได้อย่ำงเพียงพอ จงึก ำหนดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร
ผู้จดักำรใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
  นอกจำกนีต้้องไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริษัท เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้      
ทัง้นีย้กเว้นกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อย  
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หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 
หลกัเกณฑ์และวธีิกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยนัน้ จะพิจำรณำรำยช่ือและคณุสมบตัิผู้ เหมำะสมที่จะด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำร ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและตำมโครงสร้ำงกรรมกำรท่ีต้องมีควำมหลำกหลำยทำงด้ำน
ทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน เพศ เป็นต้น อีกทัง้ยงัต้องสำมำรถอุทิศเวลำให้กบับริษัทได้อย่ำงเต็มท่ี อนัเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นท่ีตัง้ นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัท 
มำยังบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้เสนอรำยช่ือในช่วงเดือน ตุลำคม – มกรำคม และคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน               
และบรรษัทภิบำล จะเป็นผู้กลั่นกรองควำมเหมำะสมของผู้สมคัรหรือกรรมกำรท่ีออกตำมวำระหรือลำออก และน ำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำเหน็ชอบ 

 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทมีนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดงันี ้

 ส่งกรรมกำร และ/หรือ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยของบริษัทเข้ำไปเป็นตวัแทนตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำรในกิจกำรนัน้ๆ รวมทัง้มีสิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

 ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทในกิจกำรนัน้  ๆ     
ในกำรควบคมุหรือมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยท่ีส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ 

 ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบริษัทดงักล่ำวกบับคุคลที่เก่ียว
โยง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์หรือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอ่ืนใดของบริษัทดงักล่ำวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวข้ำงต้นในท ำนองเดียวกบัหลกัเกณฑ์
ของบริษัท 

 ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยท่ีเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก      
และกลไกอ่ืนในกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยดงักล่ำว เช่น กำรอนมุตักิำรเพิ่มทนุหรือลดทนุ กำรเลิกบริษัทย่อยเป็นต้น 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดแูลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัท ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้
เพ่ือแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ดงันี ้:- 

 ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรรวมทัง้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เก่ียวกับหน้ำท่ีท่ีต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส     
และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิำวะ ตอ่ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ภำยใน 3 วนัท ำกำรถัดไปจำกวนัท่ีเกิดรำยกำรเปล่ียนแปลงและจัดส่งส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกับวนัท่ี     
ส่งรำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

 บริษัทจะก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทรำบข้อมลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ซึง่มีผล
ต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลักทรัพย์ จะต้องระงับกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดือน
ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมลู
ให้แก่สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

  บริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเร่ิมตัง้แต่กำรตกัเตือนเป็น
หนงัสือ ตดัค่ำจ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ทัง้นี ้กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและ
ควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ 
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การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภำยใน และภำยนอกองค์กร แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
(Whistle Blower)ในกำรกระท ำท่ีสงสัยว่ำไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั หรือนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี รวมถึงกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้
ทำง E-mail Address  : audit_com@cssthailand.com 
ทำงไปรษณีย์  : กรรมกำรตรวจสอบ 
      บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
    329 ม. 3 ต.บ้ำนใหม่ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 
 
กำรด ำเนินกำรเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับ และแจ้งให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด ำเนินกำรสอบสวน ข้อเทจ็จริง
เก่ียวกบัเร่ืองที่ได้รับกำรร้องเรียนและด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะตดิตำมผล ควำมคืบหน้ำเป็นระยะ 
ซึง่หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจะแจ้งผลกำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสมให้แก่ผู้ ร้องเรียนทรำบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบตอ่ไป 

 
มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 
 เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลท่ีกระท ำโดยเจตนำสุจริต บริษัทฯจะปกปิด ช่ือ ท่ีอยู่ หรือข้อมูลใด  ๆ        
ท่ีสำมำรถระบุตัวผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะ
ผู้ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่ำนัน้ท่ีจะเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ ำท่ี            
ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำท่ีเก็บรักษำ ข้อมลู ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็นค วำมลับ 
ห้ำมเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทให้ควำมส ำคัญและส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค ำนึงถึง
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นหลกั จงึได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือให้พนกังำนถือปฏิบตัดิงันี ้

- บริษัทก ำหนดให้กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทและสอดคล้องกบัข้อกฎหมำยและข้อก ำหนดอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง 

- บริษัทถือว่ำกำรดูแลสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้ บริหำร และ
พนกังำนทกุคน  

- บริษัทส่งเสริมและให้ควำมรู้พนักงำนในด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือปลูก
จิตส ำนึกให้พนักงำนในทุกระดับ ตะหนักและให้ควำมส ำคัญในกำร รักษำสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้พนักงำนใหม่ทุกคนจะต้องได้รับกำรอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

กำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม 

 นอกจำกกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้พนกังำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพนัน้ จะเป็นหลกัสูตร
ในกำรฝึกอบรมพนกังำนใหม่ ในปี 2560 บริษัทยงัจดัฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองของกำรบริหำรจัดกำรงำนขนส่ง เพ่ือพฒันำระบบกำร
ขนส่งของบริษัทอย่ำงจริงจงั โดยมุ่งเน้นกำรเปล่ียนแปลงกระบวนกำรท ำงำนให้มีควำมค ำนึงถงึกำรสร้ำงมลภำวะในด้ำนสิ่งแวดล้อมให้
ลดลง  

mailto:audit_com@cssthailand.com
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัทให้ความส าคญัตอ่การควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ                 
และเหมาะสมกับความเส่ียง เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การใช้ทรัพยากร การดูแรรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ      
ลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561   
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทัง้ 3 ท่าน ท่ีประชุมได้แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสม        
ของระบบการควบคมุภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน”ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ
ซึง่มุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบตัิการให้พฒันามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างตอ่เน่ือง โดยได้มีการตดิตามการแก้ไขตามรายงานผล
การตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ 
 ในปี 2561มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ ผู้ สอบบัญชีและส านักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย และตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบงัคบัว่าด้วยกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีส าคญั (Audit Committee Charter)ได้แก่การ สอบทานรายงานทางการเงิน การก ากับดูแลระบบการบริหารความเส่ี ยง     
การเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง            
กบั      การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ                       
โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 
 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทก ากบัดแูลกิจการ 
โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานก าหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจ าปีท่ีชัดเจน วดัผลได้ มีการพัฒนากระบวนการก าหนด
เป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทนัต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ทัง้นี ้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบงัคบับญัชา มีการก าหนดอ านาจการอนมุตัิ ตลอดจนหน้าท่ีอย่างชดัเจนตามแต่ละล าดับ
ขัน้ ท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีการก าหนดตัวชีว้ัด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกบัวฒันธรรมองค์กร รวมทัง้พิจารณา
การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้ส่ือสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct)  ให้ทุกคน
น าไปปฏิบตัิ โดยให้ความส าคญัในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  ทัง้นี ้บริษัทฯ  ทัง้นีใ้นด้านการต่อ
ทุจริตคอร์รัปชั่นนัน้ (Anti Corruption) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เน่ืองจากมีข้อมูลส าคัญท่ีสอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของปี 2560 รวมทัง้การทบทวนข้อมลูตามแบบประเมินตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การย่ืนขอใบรับรอง CAC ในปี 2561 
 

2.  การบริหารความเส่ียง 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการด าเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียง โดยฝ่ายบริหารและ ทกุหน่วยงาน
ตดิตามการประเมินปัจจยัความเส่ียง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเส่ียงพร้อมทัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้
ทบทวนทะเบียนความเส่ียงขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงทัง้จากภายในและภายนอก  มีการก าหนดขอบเขต
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ  มีการผสานระบบการบริหารความเส่ียงกับ
กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร 
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 3.   กิจกรรมการควบคุม 
 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทุกคณะได้
ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม  มีมาตรการ ป้องกันไม่ให้น าโอกาสหรือ
ประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริม
การบริหารจดัการองค์กรภายใต้ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลูทัง้จากภายในและภายนอก ซึง่ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบตังิาน และรายงานทางการเงิน เพ่ือช่วยให้การตดัสินใจของคณะกรรมการและฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ อยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีเพียงพอ ถกูต้อง เช่ือถือได้ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั  ส่ือสารให้พนกังานได้เข้าใจถึง
การปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ และก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูในระบบ
ต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ 
ตลอดจนการส่ือสารข้อมลูธุรกิจท่ีส าคญัเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ  
 

5. ระบบการตดิตาม 
 บริษัทฯ มีระบบการติดตามการด าเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร            
ได้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และมีการก าหนดแนวทางท่ีชดัเจน ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
คณะกรรมการย่อยทัง้สองคณะได้ตดิตามดแูลและน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่
องค์กร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบตัิงานและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกเดือน         
ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนการตรวจสอบท่ีท าให้เกิดการถ่วงดลุและโปร่งใสซึง่ครอบคลมุกระบวนการบริหารและการ
ปฏิบตัิงานท่ีส าคญั รวมทัง้ท าหน้าท่ีประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้          
ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม ่าเสมอ 
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รายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2560บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดงักล่าวเป็นการด าเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ส าหรับขัน้ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
การค้าทัว่ไป อ้างอิงกบัราคาตลาดและเง่ือนไขการตลาดท่ีเหมาะสม โดยหากเป็นรายการท่ีมิใช่การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัทิกุครัง้ โดยการท าธุรกรรมนัน้ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

 
อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายการระหว่างกนันัน้จะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือสอบทานให้ความเห็นถงึความ

จ าเป็นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ทัง้ราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนัน้ ๆ เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการท ารายการระหว่างกัน             
ท่ีเป็นการด าเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร            
หรือผู้บริหารระดบัสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติท่ีก าหนดไว้ และในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้มีบคุคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษเช่น ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
หรือผู้ เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคล              
ท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษจะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ จะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ     

จากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้นีก้ารท ารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์                       
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกับเร่ืองการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน     
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงและการได้มาหรือ       
จ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีส าคญัของบริษัทฯ 

 
ส าหรับการเข้าท ารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ มีขัน้ตอนในการอนุมัติการท าธุรกรรมเป็นไป                

ตามมาตรการท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทัว่ไป อ้างอิงกับราคา
ตลาดและเง่ือนไขการตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาท่ียุติธรรม    
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกัน 
          (หน่วยพนับาท) 

บุคคล/กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ลักษณะ
รายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับงวด เหตุผลและความจ าเป็น 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 
บริษัทซีเอสเอส เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั ซือ้-ขาย

สินค้า
สายไฟฟ้า 

1,774 786 เป็นรายการท่ีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจ
การค้าปกตโิดยทัว่ไปและเป็นการสนบัสนนุ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การท ารายการ
ระหว่างกนัข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล โดยได้กระท าอย่างยุติธรรมตาม ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and 
arms’ length) 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ส าหรับงบการเงินงวด ปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า      

งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบริษัท
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามรายงานลงวนัท่ี 
25 กมุภาพนัธ์ 2559 

และได้เพิ่มข้อมลูให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 เก่ียวกบัการหามลูค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์ หนีส้ิน และหนีส้ิน  
ท่ีอาจเกิดขึน้ ท่ีระบไุด้ของบริษัทย่อย ซึง่ยงัไม่แล้วเสร็จ   

 
ส าหรับงบการเงินงวด ปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า     

งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบริษัท
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 
23 กมุภาพนัธ์ 2560 

และได้เพิ่มเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบประกอบด้วย การรวมธุรกิจ ค่าความนิยม ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ มลูค่าสุทธิท่ีคาดว่า
จะได้รับของสินค้าคงเหลือ  การรับรู้รายได้ และเร่ืองอ่ืน  

 
ส าหรับงบการเงินงวด ปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่า      

งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบริษัท
และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตามรายงานลงวนัท่ี 
23 กมุภาพนัธ์ 2561 

และได้เพิ่มเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบประกอบด้วย ค่าความนิยม ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของ
สินค้าคงเหลือ และ การรับรู้รายได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
ปี 2558 ตรวจสอบโดย นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3930  

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ปี 2559-2560 ตรวจสอบโดย นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5874 

บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรายได้หลกัมาจากการจ าหน่ายสายไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ การด าเนินธุรกิจดงักล่าวมาจากการสั่งซือ้สินค้าจากผู้ผลิตมาเพ่ือจัดจ าหน่าย       
ท าให้ไม่จ าเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็นจ านวนมากเหมือนธุรกิจท่ีผลิตและจ าหน่ายสินค้า แต่ต้ องอาศยัเงินทุนหมุนเวียนสูง 
ส าหรับการสั่งซือ้สินค้าและจัดเก็บสินค้าเพ่ือขาย ซึ่งจะต้องมีความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยเหตุนี ้    
ปัจจัยความส าเร็จในธุรกิจนีจ้ึงขึน้อยู่กับกลยุทธ์การตลาด การบริหารจัดการสินค้าคงคลงั และการเรียกเก็บเงินอย่า งมีประสิทธิภาพ 
บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายผู้ ผลิตชัน้น าระดับสากล เช่น ตราสินค้า Phelps Dodge, ตราสินค้า 3M และตราสินค้า Philips เป็นต้น    
ธุรกิจจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  มีการตัง้ก าไรขัน้ต้นอยู่ในเกณฑ์ไม่สูงมากนัก 
เช่นเดียวกับธุรกิจจัดจ าหน่ายประเภทอ่ืน ๆ โดยจะมุ่งเน้นการขายในปริมาณมากเพ่ือเพิ่มจ านวนก าไรสุทธิ ทัง้นี ้ธุรกิจจัดจ าหน่าย
สายไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ มีการขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสร้างและ
อสงัหาริมทรัพย์ เป็นส าคญั 

นอกจากนี ้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตัง้ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการติดตัง้งานโทรคมนาคม และการให้บริการ
ติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลามและอ่ืน ๆ โดยในการประกอบธุรกิจให้บริการติดตัง้งานโทรคมนาคม บริษัทจะเป็นผู้ ให้บริการด้านการ
ออกแบบ จดัหา และรับเหมาตดิตัง้ระบบงานโทรคมนาคม ซึง่สามารถปรับเปล่ียนประเภท สดัส่วน รูปแบบ ขนาดความสงู และน า้หนัก
ของเสาโทรคมนาคม รวมทัง้อุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทัง้นี ้รูปแบบของการ
ให้บริการ ประกอบด้วยการด าเนินงานติดตัง้สถานีฐาน (New Site) เพ่ือรองรับการขยายพืน้ท่ีการให้บริการของเครือข่ายสัญญาณ     
และการตดิตัง้อปุกรณ์เสริมเพ่ือเพิ่มคณุสมบตัแิละศกัยภาพของเสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดมิ (Upgrade) การตดิตัง้อปุกรณ์ภายในอาคาร 
(Inbuillding Coverage) โดยรับงานจากเจ้าของโครงข่ายหรือผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นต้น 
หรือรับงานจากผู้ รับเหมาท่ีรับจากงานมาจากเจ้าของโครงข่าย เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นต้น โดยงานจะมีลกัษณะเป็นโครงการ 
ประกอบด้วยพืน้ท่ีติดตัง้ (Site) หลายแหง่ในแต่ละโครงการ ซึง่โดยทัว่ไป งานตดิตัง้สถานีฐานจะใช้ระยะเวลาด าเนินการตดิตัง้โดยเฉล่ีย
ประมาณ 45 – 60 วันต่อพืน้ท่ีติดตัง้  ทัง้นี ้บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผู้ ควบคุมส าหรับงานท่ีได้ส่งต่อให้แก่ผู้ รับเหมาช่วง                
เป็นผู้ด าเนินการ โดยจะก าหนดอัตราค่าบริการเป็นอัตราคงท่ีต่อพืน้ท่ีติดตัง้ตามความยากง่ายของงาน ซึ่งมีปัจจัยพิจารณาท่ีส าคญั 
ได้แก่ ภูมิศาสตร์ของพืน้ท่ีติดตัง้ (ติดตัง้บนอาคารหรือตามพืน้ดิน) ระยะทางของพืน้ท่ีติดตัง้ ประเภทและรูปแบบของเสาโทรคมนาคม 
และระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น ทัง้นี ้ธุรกิจให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมีการขยายตัวตามการลงทุนของผู้ ให้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซึง่จะพิจารณาลงทนุตามภาวะเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและพฤตกิรรมของผู้บริโภคเป็นส าคญั 

 ในปี 2553 - 2556 บริษัทได้รับการว่าจ้างเป็นผู้ลงทนุ ติดตัง้ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยัด
พลังงานตามโครงการ Smart Way (“อุปกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสัญญา”) ของสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           
และกองพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดนโยบายเก่ียวกับมาตรการประหยัดพลังงานไฟสาธารณะ        
โดยบริษัทเป็นผู้ลงทุนในการติดตัง้โคมไฟท่ีมีศกัยภาพในการประหยัดพลังงาน และบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลา 10 ปี ท่ีจังหวดัราชบุรี   
และเมืองพทัยา ซึง่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนส าหรับพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนั บริษัทไม่มี
นโยบายท่ีจะลงทนุในโครงการลกัษณะนีเ้พิ่มเตมิอีกในอนาคต 

และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทนีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์(ประเทศไทย)จ ากัด 
จ านวน 344 ล้านบาท  ซึง่เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบังานโทรคมนาคม  โดยกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทนีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์
(ประเทศไทย) จ ากดั จะเป็น AIS และ True  ซึง่ท าให้ธุรกิจเก่ียวกบัโทรคมนาคมของบริษัทครอบคลมุทกุเครือข่าย 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท น า้ซ้อ ไฮโดรเพาเวอร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ   
การผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ท่ีจดัตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จ านวน 27.7 ล้านบาท โดยมีสดัส่วนการลงทนุ 
ร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท น า้ซ้อ ไฮโดรเพาเวอร์ จ ากดั ซึง่ถือเป็นบริษัทร่วม 

อนึ่ง งบการเงินรวมของบริษัทได้ถูกจัดท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตามสัดส่วนท่ีมีอ านาจควบคุม    
โดยบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคมุบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ย่ี ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 99 และบริษัท นีออนเวริคส์ 
คอมมนิูเคชัน่ส์(ประเทศไทย)จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 70 ส่วนเงินลงทนุในบริษัท น า้ซ้อ ไฮโดรเพาเวอร์ จ ากดั แสดงเงินลงทนุตามวิธี   
ส่วนได้เสียและรับรู้ก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม  ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี       
2558 - 2560 จะวเิคราะห์จากงบการเงินรวม ซึง่เป็นผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคญั  



 
95 รายงานประจ าปี 2560 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
รายได้รวม 
 รายได้ของบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า อปุกรณ์ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเลคโทรนิคส์ และอปุกรณ์เก่ียวกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม รายได้จากการให้บริการตดิตัง้ ประกอบด้วย
การให้บริการติดตัง้งานโทรคมนาคม การให้บริการติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัไฟลามและการให้บริการติดตัง้    อ่ืน ๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัมี 
รายได้ค่านายหน้า และ รายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ ค่าส่งเสริมการตลาดของผู้จดัจ าหน่าย ดอกเบีย้รับ  ค่าเช่า ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น ซึง่โครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้ :- 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟ้า 2,186.94 47.83 2,639.88 56.01 2,288.04    51.27 

หลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสวา่ง 499.85 10.93 441.60 9.37 431.56 9.67 

ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้ 168.09 3.68 132.70 2.82 114.63 2.57 

อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 221.87 4.85 270.86 5.75 373.49 8.37 
วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 36.82 0.81 40.98 0.87 40.62 0.91 

หม้อแปลงไฟฟ้า 23.48 0.51 25.76 0.55 13.90 0.31 

อ่ืน ๆ 37.25 0.81 16.74 0.36 8.27 0.19 

รวมรายได้จากการขาย 3,174.30 69.42 3,568.52 75.72 3,270.51 73.29 
รายได้จากการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 1,278.49 27.96 1,050.18 22.28 1,114.71 24.98 
รายได้จากการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 35.89 0.79 43.62 0.93 35.31 0.79 

รายได้จากการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 15.86 0.35 - - - - 

รายได้จากการบริการตดิตัง้อ่ืน ๆ 10.71 0.23 31.60 0.67 18.45 0.41 

รวมรายได้จากการบริการติดตัง้ 1,340.95 29.33 1,125.40 23.88 1,168.47 26.18 
รายได้ค่านายหน้า 34.70 0.76 - - - - 
รายได้อ่ืน ๆ * 22.55 0.49 19.14 0.41 23.51 0.53 

รายได้รวม 4,572.50 100.00 4,713.06 100.00 4,462.49 100.00 

ปี 2558 – 2560  บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,573  ล้านบาท และ 4,713 ล้านบาท และ 4,462 ล้านบาทตามล าดับ           
โดยรายได้หลักมาจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ             
ร้อยละ 69-76 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ท่ีส าคญัรองลงมาได้แก่ รายได้จากการบริการติดตัง้ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 24-30       
ของรายได้รวม  
  ปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,713 ล้านบาทเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3 เม่ือเทียบปี 2558  โดยแบ่งเป็นรายได้       
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ และรายได้จากการบริการติดตัง้ ในสัดส่วนร้อยละ       
76 และร้อยละ 24-29 ของรายได้รวม ตามล าดบั 

ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,462 ล้านบาทลดลงประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบปี 2559 รายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆลดลงร้อยละ 8 รายได้จากการบริการติดตัง้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 และสดัส่วน
รายได้จากการขาย และบริการตดิตัง้เป็นร้อยละ 73 และร้อยละ 26 ของรายได้รวม 
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รายได้จากการขายและการให้บริการ 
- รายได้จากการขาย 

รายได้หลกัของบริษัทมาจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ซึง่ในปี 2558 – 2560  
บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 3,174  ล้านบาท และ 3,569 ล้านบาท และ3,271 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ   
69 และร้อยละ 76 และร้อยละ 73  ของรายได้รวม ตามล าดบั  

รายได้จากการขายในระหวา่งปี 2558 – 2560  สามารถแบง่ตามประเภทของสินค้าหลกัๆ ได้ดงันี ้
รายได้จากการขาย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สายไฟฟ้า 2,186.94 68.90 2,639.88 73.98 2,288.04 69.96 
หลอดไฟและอปุกรณ์ส่องแสงสวา่ง 499.85 15.75 441.60 12.37 431.56 13.20 
ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าและอปุกรณ์ประกอบการตดิตัง้ 168.09 5.30 132.70 3.72 114.63 3.50 
อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า 221.87 6.67 270.86 7.59 373.49 11.42 
วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 36.82 1.16 40.98 1.15 40.62 1.24 
หม้อแปลงไฟฟ้า 23.48 0.74 25.76 0.72 13.90 0.43 
อ่ืน ๆ 37.25 1.17 16.74 0.47 8.27 0.25 
รวมรายได้จากการขาย 3,174.30 100.00 3,568.52 100.00 3,270.51 100.00 

รายได้จากการขายปี 2559 เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึน้ 394 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12 เน่ืองมาจากยอดขายสายไฟฟ้า          
และอปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ จากงานโครงการเมกะโปรเจคตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 

รายได้จากการขายปี 2560 เม่ือเทียบกับปี 2559   ลดลง 298 ล้านบาท เน่ืองมาจากยอดขายสายไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า    
และอปุกรณ์ส่องสวา่งลดลง เป็นจ านวน 362 ล้านบาทเน่ืองจากงานโครงการเมกะโปรเจคลดลง แตย่อดขายอปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า
เพิ่มขึน้ 103 ล้านบาท มาจากการขายสินค้าให้โครงการบ้านจดัสรร คอนโดมิเนียม   

สินค้าหลกัของบริษัท ได้แก่สายไฟฟ้า  ซึง่ในปี  2559  มียอดขาย จ านวน 2,640 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 21 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558 เน่ืองมาจากงานขายสายไฟชนิดพิเศษ และในปี 2560 มียอดขายจ านวน 2,288 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13  เม่ือเทียบ
กบัปี 2559  เน่ืองจากไม่มีการขายสายไฟฟ้าชนิดพิเศษ 

ส่วนการขาย หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องแสงสว่าง  ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม หม้อแปลงไฟฟ้า    และอ่ืน ๆ มียอดขายรวมประมาณ 987 ล้านบาท และ 
929 ล้านบาท และ982 ล้านบาท ในปี 2558– 2560 ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26-31  ของรายได้จากการขาย  โดย
รายได้จากการหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างมีอัตราการเติบโตในปี 2558 แต่ในปี 2559 -2560 ลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใน
เทคโนโลยีเก่ียวกบัหลอดไฟฟ้า  อปุกรณ์ควบคมุระบบไฟฟ้า มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ใน
อตัราร้อยละ 22 และปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ในอตัราร้อยละ 38  มาจากการขายสินค้าให้โครงการบ้านจดัสรร และคอนโดมิเนียม 

 อนึ่ง  รายได้จากการจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ ของบริษัทมาจากการจ าหน่าย ให้แก่                       
ลูกค้าภายในประเทศทัง้หมด โดยจดัจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าทัว่ประเทศ ซึง่เกือบทัง้หมดเป็นกลุ่มลกูค้าภาคเอกชน มีจ านวนรวมประมาณ 
3,200 ราย อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจบุนั บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายเพิ่มฐานลกูค้าไปยงัตา่งประเทศในแถบอาเซียน เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายท่ีจะมุ่งท าการตลาดในภาคหน่วยงาน
ราชการมากขึน้ โดยมอบหมายให้บริษัทย่อยเป็นผู้ด าเนินการในส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับงานราชการ ด้วยนโยบายการตลาดเชิงรุก
ดงักล่าว บริษัทมีความมัน่ใจวา่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการจดัหาลกูค้าด้วยการตดิตอ่โดยตรงกบักลุ่มลกูค้าเปา้หมาย ทัง้การเข้าพบโดยตรงและ/หรือการตดิต่อ
ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารต่าง ๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และติดต่อโดยผ่านการแนะน าจากพนัธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ 
เช่น คณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร ลูกค้า และผู้ ผลิตสินค้า เป็นต้น โดยบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้มีการวิเคราะห์ฐานะการเงิน          
และประวตักิารช าระเงินของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือก าหนดและปรับปรุงนโยบายการก าหนดวงเงินสินเช่ือ และระยะเวลาให้เครดติแก่
ลกูค้า ซึง่จะช่วยท าให้บริษัทสามารถควบคมุวงเงินการขายให้แก่ลกูค้าแตล่ะรายได้อย่างรัดกมุมากย่ิงขึน้ 
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- รายได้จากการบริการติดตัง้ 
ธุรกิจการให้บริการติดตัง้ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น  3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และ

รับเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) ตลอดจนงานด้านบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance Services) และ 
(2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จดัหา และตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม (Fire Protection System)  (3) ธุรกิจการให้บริการติดตัง้อุปกรณ์
อ่ืน ๆ  โดยบริษัทมีรายได้จากการบริการตดิตัง้เป็นจ านวน 1,341 ล้านบาท และ1,125 ล้านบาท และ 1,168 ล้านบาท ในปี 2558 – 2560 
ตามล าดบัหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 และร้อยละ 24  และร้อยละ 26 ตามล าดบั อตัราเติบโตดงักล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้
ของธุรกิจการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึง่มีสดัส่วนคิดเป็นประมาณร้อยละ 93– 95  ของรายได้จากการบริการ
ตดิตัง้รวม เน่ืองจากอตุสาหกรรมโทรคมนาคมมีการเติบโตและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการขยายเสาโทรคมนาคมและการติดตัง้
อุปกรณ์เพิ่มเติมเพ่ือรองรับเครือข่าย 4G ของผู้ประกอบการท่ีให้บริการสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส าหรับปี 2559  บริษัทมีรายได้จาก
การบริการตดิตัง้เป็นจ านวน 1,125 ล้านบาท ลดลงประมาณ ร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากรายได้จากธุรกิจการให้บริการ
ตดิตัง้ระบบงานโทรคมนาคมลดลงประมาณ 216 ล้านบาท และในปี 2560 รายได้จากการบริการตดิตัง้เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 43 ล้านบาท
เน่ืองมาจากรายได้บริการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคมเพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้รายได้จากการบริการตดิตัง้ในปี 2558 – 2560 มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ปี 2558 – 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม เป็นจ านวน 1,278 ล้านบาท และ 1,050     

ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงประมาณร้อยละ 18 และส าหรับปี 2560 รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมเป็นจ านวน 
1,109 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  

รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมาจากการให้บริการแก่ลูกค้ าภายในประเทศทัง้หมด ซึ่งได้แก่เจ้าของ
โครงข่ายระบบโทรคมนาคม และผู้ รับเหมารายใหญ่ซึ่งรับงานจากเจ้าของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง  ณ สิน้ปี 2560 บริษัท      
มีสญัญางานให้บริการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม มลูค่ารวมประมาณ 7,073  ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการ ซึง่ยงัไม่แล้วเสร็จ   
ท่ีรับรู้จนถึงวันสิน้งวด ตัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไป เป็นจ านวน 5,517 ล้านบาท โดยได้รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี 2560 เป็นจ านวน       
1,109 ล้านบาท ทัง้นี ้รูปแบบของการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีฐาน (New Site) การติดตัง้
อุปกรณ์เสริม (Upgrade)และงานติดตัง้อุปกรณ์ภายในอาคาร ( Inbuilding Coverage)โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558-2560           
มูลค่างานของ New Site มีจ านวน 3,345 ล้านบาท 4,038  ล้านบาท และ 4,910 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 74   
และร้อยละ 75 ของมลูคา่โครงการทัง้หมด ตามล าดบั ซึง่สามารถแบง่รายได้การให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามรูปแบบของการ
ให้บริการได้ดงันี ้  

 
 
 
 
 
 
 
  

รายได้จากการบริการติดตัง้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการตดิตัง้ระบบโทรคมนาคม 1,278.49 95.34 1,050.18 93.32 1,108.89 95.40 

รายได้จากการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 35.89 2.68 43.62 3.88 35.31 3.02 

รายได้จากการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 15.86 1.18 - - - - 

รายได้จากการตดิตัง้อ่ืน ๆ 10.71 0.80 31.60 2.81 24.27 1.58 

รวมรายได้จากการบริการติดตัง้ 1,340.95 100.00 1,125.40 100.00 1,168.47 100.00 
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           (หน่วย: ล้านบาท) 
 ปี 2559 ปี 2560 
  รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 

มูลค่า
โครงการ 
(ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ) 

รายได้ที่รับรู้ (> 95%) 
 มูลค่า

โครงการ 
(ซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ) 

รายได้ที่รับรู้
สะสม ณ วันที่ 
1 ม.ค. 2559 

รายได้ที่
รับรู้ในงวด 
ปี2559 

รวมรายได้
ที่รับรู้ ณ 
วันที่ 31 
ธ.ค. 2559 

รายได้ที่รับรู้
สะสม ณ 

วันที่ 1 ม.ค. 
2560 

รายได้ที่รับรู้
ในงวด 
ปี2560 

รวมรายได้
ที่รับรู้ ณ 
วันที่ 31 
ธ.ค. 2560 

New Site 4,384.67 3,345.79 691.88 4,037.67 5,238.57 4,037.67 871.98 4,909.65 
Upgrade 1,086.30 752.86 275.40 1028.26 1,215.40 1,028.26 143.19 1,171.45 
IBC 296.91 187.88 40.17 228.05 296.09 228.04 24.39 252.43 
งานอ่ืน ๆ * 226.46 180.53 42.73 223.26 322.32 223.26 69.33 292.59 
รวม 5,994.34 4,467.06 1,050.18 5,517.24 7,072.38 5,517.23 1,108.89 6,626.12 

หมายเหต:ุ * งานอ่ืน ๆ ได้แก่ งานติดตัง้ New Site พร้อม Upgrade และงานติดตัง้พิเศษ 
 
ส าหรับรายได้จากการติดตัง้ระบบป้องกันไฟลาม มีจ านวน 36 ล้านบาท 44 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ในปี 2558– 2560 

ตามล าดบั โดยบริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตัง้ระบบป้องกันไฟลามให้แก่ลูกค้าด้วยการติดตัง้วสัดุและอุปกรณ์
ป้องกันไฟลาม ตามช่องเปิดของท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งสามารถป้องกัน
ผลกระทบจากความร้อน เปลวไฟ และควนัไฟ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชัว่โมง ทัง้นี ้ในปัจจบุนั ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจและ
เล็งเหน็ความส าคญัของการตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลามมากขึน้ เน่ืองจากสามารถช่วยชะลอการเผาไหม้และการเกิดควนัไฟ ในกรณีท่ีเกิด
อคัคีภยัได้   

 รายได้จากการติดตัง้อ่ืน ๆ ในปี 2558- 2560 มาจากรายได้จากงานโครงการ Smart Way ประมาณปีละ 7 ล้านบาท  ซึง่เป็น
โครงการระยะยาวท่ีลงทนุ ติดตัง้ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลงังานของสถาบนัวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และกองพฒันาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนท่ีเพิ่มมาในแตล่ะปี จะเป็นงานติดตัง้อ่ืน  ในปี2559  
รับงานระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  จ านวน 17 ล้านบาท  และปี 2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากโครงการยกระดับ
โครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ(โครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน) 
- รายได้ค่านายหน้า 

รายได้ค่านายหน้า เป็นรายได้ท่ีเกิดจากบริษัทย่อย ในปี 2558 การรับด าเนินการเก่ียวกบัติดต่อส่ือสาร จ านวน 35 ล้านบาท
คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบัรายได้รวม  
- รายได้อ่ืน ๆ 

รายได้อ่ืน ๆ ของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการบริหารงาน รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่าขนส่ง รายรับจากค่าส่งเสริมการตลาด
ของผู้ผลิตสินค้า ดอกเบีย้รับ ค่าเช่า ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน เป็นต้น โดยในปี 2558 – 2560 
บริษัทมีรายได้อ่ืนประมาณ 23 ล้านบาท 19 ล้านบาท และ 24 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 1 เม่ือเทียบกบั
รายได้รวม 

 รายละเอียดของรายได้อ่ืน ๆ ของบริษัทในปี 2558 – 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

หมายเหต:ุ * อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รายได้คา่เชา่ ก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน และรายการปรับปรุงตา่ง ๆ เป็นต้น  
 

รายได้อื่น ๆ ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายรับจากค่าส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิตสินค้า 0.65 2.88 3.48 18.21 8.22 34.96 
ดอกเบีย้รับ 9.86 43.73 7.87 41.14 6.72 28.57 
ก าไรขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 1.95 8.65 - - 3.51 14.92 
รายได้ค่าขนส่ง 3.07 13.61 2.29 11.95 2.63 11.21 
อ่ืน ๆ * 7.02 31.13 5.49 28.71 2.43 10.34 
รายได้อ่ืน 22.55 100.00 19.14 100.00 23.51 100.00 



 
99 รายงานประจ าปี 2560 

ต้นทุนขาย ต้นทุนบริการตดิตัง้  
- ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายของบริษัทมาจากต้นทนุจากการซือ้สินค้ามาเพ่ือขายเป็นหลกั โดยทัว่ไป บริษัทมีนโยบายก าหนดราคาขายโดยบวก
ก าไรส่วนเพิ่ม (Margin) จากต้นทุนท่ีซือ้มา เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยในปี 2558- 2560 บริษัทมีต้นทุนขายจ านวน 2,880     
ล้านบาท 3,231 ล้านบาท และ 2,901 ล้านบาท ตามล าดบั คดิเป็นอตัราส่วน ร้อยละ 89 - 91 เม่ือเทียบกบัรายได้จากการขาย ตามล าดบั  

ปี 2558  บริษัทมีต้นทนุขาย 2,880 ล้านบาทเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ตามรายได้
จากการขายท่ีสูงขึน้ โดยมีอัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 90 ลดลงจากร้อยละ 91 และบริษัทมีการ           
ตัง้ส ารองเพ่ือปรับลดราคาทุนของสินค้าเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับระหว่างปีเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 3 ล้านบาท ท าให้ยอดการตัง้
ส ารองเพ่ือปรับผลราคาต้นทนุสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2558 เทา่กบั 29 ล้านบาท   

ปี 2559  บริษัทมีต้นทุนขาย 3,231 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้           
ตามรายได้จากการขายท่ีสงูขึน้  โดยมีอตัราส่วนต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 91 ระหวา่งปี บริษัทไม่มีการตัง้ส ารอง
เพ่ือปรับลดราคาต้นทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ เพิ่มขึน้ท าให้ยอดการตัง้ส ารองเพ่ือปรับลดราคาต้นทุนสินค้า
คงเหลือ ณ สิน้ปี 2559 เทา่กบั 29 ล้านบาท  

ปี 2560 บริษัทมีต้นทนุขาย 2,901 ล้านบาท ลดลง ประมาณร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ซึง่เป็นการลดลงตามรายได้
จากการขายท่ีลดลง โดยมีอตัราส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 89 และบริษัทมีการตัง้ส ารองเพ่ือปรับลดราคา
ต้นทนุของสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2560 เทา่กบั 31 ล้านบาท  
- ต้นทุนบริการติดตัง้  

ต้นทนุการให้บริการเป็นต้นทุนท่ีเกิดจากการให้บริการติดตัง้งานระบบโทรคมนาคม และงานระบบป้องกนัไฟลาม และอ่ืน  ๆ 
โดยในปี 2558 - 2560 ต้นทนุบริการติดตัง้มีจ านวนประมาณ 943 ล้านบาท 798 ล้านบาท และ 853 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 70 ร้อยละ 71 และร้อยละ 73 ของรายได้จากการบริการติดตัง้ ตามล าดบั ทัง้นี ้ต้นทุนบริการติดตัง้ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายหลกัๆ ได้แก่ ค่าแรง และค่าสินค้าท่ีใช้ในการติดตัง้ เช่น เสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ต่าง ๆ ของงานโทรคมนาคม อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของงานปอ้งกนัไฟลาม อปุกรณ์ตา่ง ๆของงานตดิตัง้ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่รวมเป็นสดัส่วนเฉล่ียในปี 2558- 2560 ประมาณร้อยละ 87 
ร้อยละ 71 และร้อยละ 90  ของต้นทนุบริการตดิตัง้ ตามล าดบั อนึง่ ต้นทนุบริการตดิตัง้มาจากการให้บริการตดิตัง้งานระบบโทรคมนาคม
เป็นหลัก โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 2560 บริษัทมีต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมท่ีรับรู้จนถึงวันสิน้งวดเป็นจ านวน 2,514         
ล้านบาท 3,231ล้านบาท และ4,036 ล้านบาท ตามล าดบั  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
ต้นทุนบริการติดตัง้งานระบบโทรคมนาคม ณ 31/12/58 ณ 31/12/59 ณ 31/12/60 

ต้นทนุบริการทัง้หมด(ล้านบาท)    2,721            4,785   5,468 
ต้นทนุบริการท่ีรับรู้จนถงึวนัต้นงวด (ล้านบาท)  1,652.82 2,514.40 3,230.62 
ต้นทนุบริการท่ีรับรู้ในระหว่างงวด (ล้านบาท) 861.58 716.22 805.14 

รวมต้นทนุบริการท่ีรับรู้จนถงึวนัสิน้งวด (ล้านบาท) 2,514.40 3,230.62 4,035.76 
 
อนึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 – 2560  บริษัทได้ประมาณการต้นทุนบริการส าหรับโครงการโทรคมนาคมทัง้หมดเป็น    

จ านวน 2,721 ล้านบาท 4,785 ล้านบาท และ5,468 ล้านบาท โดยได้รับรู้ต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมท่ีมีการด าเนินการแล้วเสร็จ
ตัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไปเป็นจ านวน 2,515 ล้านบาท 3,231 ล้านบาท และ4,036 ล้านบาท แบ่งเป็นต้นทุนบริการงานโทรคมนาคม          
ยกมา 1,653 ล้านบาท 2,515 ล้านบาท และ 3,230 ล้านบาท และต้นทุนบริการงานโทรคมนาคมท่ีรับรู้ในระหว่างปี 2558 – 2560 
จ านวน 862 ล้านบาท 716  ล้านบาท และ 805 ล้านบาท ทัง้นี ้ต้นทนุบริการงานโทรคมนาคมมาจากการติดตัง้งานก่อสร้างสถานีฐาน 
(New Site) เป็นหลกั ซึง่คดิเป็นร้อยละ 68 ของประมาณการต้นทนุบริการโครงการโทรคมนาคมทัง้หมด 
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ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน              

โดยท่ีผ่านมา คา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายในการบริหาร และคา่ใช้จ่ายทางการเงินมีสดัส่วนรวมกนัประมาณร้อยละ 10 เม่ือเทียบ
กบัรายได้รวม โดยสามารถสรุปและวเิคราะห์คา่ใช้จ่ายในแตล่ะประเภทในช่วงที่ผ่านมาได้ดงันี ้  

 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานขาย ค่าคอมมิชชั่น ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย     
เป็นหลกั โดยในปี 2558– 2560 มีจ านวนรวมประมาณ 101 ล้านบาท 109 ล้านบาท และ104 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม ซึง่คา่ใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 

 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 - 2560 มีจ านวน 347 ล้านบาท 355 ล้านบาท และ344 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็น
ประมาณ ร้อยละ 8  ของรายได้รวม ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ          
ร้อยละ  63 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีส าคัญอ่ืน ๆ ประกอบด้วยค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะ              
และอปุกรณ์ส านกังาน คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน และคา่เช่าส านกังานและโกดงั และคา่สาธารณปูโภค 

คา่ใช้จ่ายบริหารปี 2558 มีจ านวน 347 ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวน 122 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 56 เม่ือเทียบกบัปี 2557 
เน่ืองมาจากในปี 2558 บริษัทเพิ่มการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยี และพลังงาน  รวมถึงบริษัทย่อย ท าให้มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานเพิ่มขึน้จ านวน 58 ล้านบาท และเม่ือต้นปี 2558 บริษัทได้ลงทนุในบริษัทเก่ียวกับพลงังานแต่เน่ืองจากติดปัญหาบางประการ  
จึงต้องยกเลิกการลงทนุ ท าให้เกิดผลขาดทนุจ านวน 2.4 ล้านบาท และช่วงกลางปี 2558 บริษัทได้ท าการย้ายส านกังานและคลงัสินค้า
มายงัที่ท าการใหม่ ท าให้มีค่าขนย้ายและค่าบริการส านกังานเพิ่มขึน้ เป็นจ านวน 3 ล้านบาท รวมทัง้มีการซือ้ทรัพย์สินเก่ียวกบัเคร่ืองใช้
ส านักงานใหม่ทัง้หมด ท าให้มีค่าเส่ือมราคาเพิ่มในส่วนอาคารส านักงาน ค่าตกแต่งส านักงาน  เคร่ืองใช้ส านักงาน ฯลฯ จ านวน 8        
ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทย่อยจ านวน 18 ล้านบาท ท าให้คา่ใช้จ่ายบริหารปี 2558 สงูกวา่ปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2559  มีจ านวน 355 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับปี 2558 
เน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานและค่าเส่ือมราคาอาคารส านักงาน ค่าตกแต่งอาคาร เคร่ืองใช้ส านกังาน ฯลฯ     
ซึง่ในปี 2559 ค านวณคา่เส่ือมราคาเตม็ปี เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายบริหารปี 2560 มีจ านวน 344 ล้านบาทลดลงจ านวน 11 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปี 2559 
เน่ืองมาจากการลดลงของคา่เส่ือมราคาเคร่ืองใช้ส านกังาน อปุกรณ์คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  และคา่ท่ีปรึกษา   

 
- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทมาจากดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมสถาบันการเงิน โดยในปี 2558 – 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่าย        
ทางการเงินจ านวน 11 ล้านบาท 11 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบีย้จ่ายเฉล่ียอยู่ระหว่างประมาณร้อยละ 
10-11 ตอ่ปี  

ปี2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้วงเงินระยะสัน้ในการด าเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน  7.1ล้านบาท 
และดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีใช้ในการซือ้ท่ีดินก่อสร้างอาคารส านกังานและคลงัสินค้าจ านวน 4.2 ล้านบาท  

ปี2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้วงเงินระยะสัน้ในการด าเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 7.6 ล้านบาท
และดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีใช้ในการซือ้ท่ีดิน ก่อสร้างอาคารส านกังานและคลงัสินค้าจ านวน 3.6 ล้านบาท 

ปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้วงเงินระยะสัน้ในการด าเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 7.2 ล้านบาท
และดอกเบีย้ท่ีเกิดจากเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีใช้ในการซือ้ท่ีดิน ก่อสร้างอาคารส านกังานและคลงัสินค้าจ านวน 2.8 ล้านบาท 
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ก าไร 
ปี 2558 – 2560 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และธุรกิจการให้บริการ

ติดตัง้เป็นจ านวน 693 ล้านบาท 665 ล้านบาท และ 685 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 15  ร้อยละ 14 
และร้อยละ15 ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้:- 

 
- ก าไรขัน้ต้น – ธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ 

บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณ 295 ล้านบาท 337 ล้านบาท และ 370    
ล้านบาท ในปี 2558 – 2560 ตามล าดบั โดยคิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นประมาณ ร้อยละ 9 ในปี 2558-2559 และร้อยละ 11 ในปี 2560 
ของรายได้จากการขาย เน่ืองจากราคาทองแดงท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ตามราคาตลาด แต่บริษัทมีสินค้าคงเหลือท่ีเป็นราคาทุนต ่า จึงท าให้
ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 

 
-  ก าไรขัน้ต้น – ธุรกิจบริการตดิตัง้ 

บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจบริการติดตัง้ ประมาณ 398 ล้านบาท และ 328 ล้านบาท ในปี 2558– 2559  
โดยคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 30 และ ร้อยละ 29 ของรายได้จากบริการติดตัง้ตามล าดบั ซึง่จ านวนก าไรขัน้ต้นใกล้เคียง
กบัปีก่อน เน่ืองจากงานส่วนใหญ่เป็นงานตดิตัง้สถานีฐาน (New Site)  

ปี 2560 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 316 ล้านบาทจากธุรกิจบริการติดตัง้ หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นประมาณร้อยละ 27  
ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้น ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2 เน่ืองมาจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
-  ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิในปี 2558 – 2560 จ านวน 227 ล้านบาท 173 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ
ประมาณร้อยละ 5 ร้อยละ 4 และร้อยละ 4 ตามล าดบั  และแบ่งเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2560 เป็นจ านวน  219      
ล้านบาท 170 ล้านบาท และ 204 ล้านบาท ตามล าดบั 

ปี 2558 บริษัทมีก าไรก่อนภาษีประมาณ 291 ล้านบาท และมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลประมาณ  64  ล้านบาท แบง่เป็น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี 69 ล้านบาท  และหกัภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวประมาณ 5  ล้านบาท โดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 22 ของก าไรก่อนภาษี ซึง่มีอตัราสูง
กวา่อตัราท่ีก าหนดไม่มากเน่ืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษี  

ปี 2559 บริษัทมีก าไรก่อนภาษีประมาณ 210 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 37 ล้านบาท       
แบ่งเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี 50 ล้านบาท  และหกัภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชั่วคราวประมาณ 13 ล้านบาทโดยจัดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 18 ของก าไรก่อนภาษี      
ซึง่มีอตัราต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดเน่ืองจากการปรับปรุงรายการทางภาษีซึง่บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

ปี 2560 บริษัทมีก าไรก่อนภาษีประมาณ 250 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 50 ล้านบาท แบ่งเป็น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปี 59 ล้านบาท  และหกัภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ      
ผลแตกต่างชัว่คราวประมาณ 9 ล้านบาทโดยจดัเป็นอตัราค่าใช้จ่ายภาษีท่ีจ่ายจริงประมาณร้อยละ 20  ของก าไรก่อนภาษี  ซึง่มีอตัรา    
เทา่กบัอตัราท่ีก าหนด 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ปี 2558 - 2560 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 16 ร้อยละ 10 และร้อยละ12 ตามล าดบั บริษัทมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักส ารอง         
ตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทก าหนด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2 ข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล)       
ในระหว่างปี 2558 - 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นจ านวนประมาณ 222 ล้านบาท 196 ล้านบาท         
และ 256 ล้านบาท ตามล าดบั และได้มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 223  ล้านบาท     
188 ล้านบาทและ 212 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 101 ร้อยละ 96 และร้อยละ 83 ของก าไรสทุธิ
จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น 
(บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทัง้หมด 
(ล้านบาท) 

เงนิปันผลประจ าปี 2558 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,050 
ล้านหุ้น  

0.10 105 

- เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2558 –สทุธิภายหลงัภายหลงั
จากหกัเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น* 

0.10 118 

รวมเงินปันผลประจ าปี 2558  0.20 223 
เงนิปันผลประจ าปี 2559 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,175 
ล้านหุ้น 

0.06 70 

- เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2559 –สทุธิภายหลงัภายหลงั
จากหกัเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น* 

0.10 118 

รวมเงินปันผลประจ าปี 2559  0.16 188 
เงนิปันผลประจ าปี 2560 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ ถือหุ้น จ านวน 1,175 
ล้านหุ้น 

0.08 94 

- เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 –สทุธิภายหลงัภายหลงั
จากหกัเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น* 

 
0.10 
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รวมเงินปันผลประจ าปี 2560 0.18 212 
หมายเหต ุ: ส าหรับการจ่ายปันผลจากการด าเนินงานในปี 2560 นัน้จะต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561   

ส าหรับในอนาคต บริษัทจะยงัคงด าเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามท่ีได้ระบุในส่วนท่ี 2 ข้อ 8 โครงสร้างเงินทุน 
หวัข้อ 8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างเคร่งครัด 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558- 2560 มีจ านวนประมาณ 3,464 ล้านบาท 3,843 ล้านบาท และ 3,606  
ล้านบาท ตามล าดบั โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ซึง่มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 38-51 ของสินทรัพย์รวม
ทัง้หมด ส่วนสินทรัพย์ท่ีส าคัญรองลงมา ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 48-51 และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์           
ซึง่มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 28-30 ของสินทรัพย์รวม 

ส าหรับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  มีจ านวนเพิ่มขึน้ 852 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 32 เม่ือเทียบกบั     
ปี 2557 เน่ืองจากในระหว่างปี 2558 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย (บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)จ ากดั)    
และ อาคารส านักงานแห่งใหม่ ได้ก่อสร้างเสร็จ  มีการตกแต่งอาคารส านักงานแห่งใหม่ และซือ้อุปกรณ์ ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับ
ด าเนินการ ปัจจุบนั บริษัทได้ย้ายมาด าเนินการอยู่ ณ อาคารส านักงานแห่งใหม่ และยกเลิกสญัญาเช่าอาคารส านกังานรวมทัง้โกดงั     
เก็บสินค้า 

ทัง้นี ้สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 มีจ านวนเพิ่มขึน้ประมาณ 380 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11 เม่ือเทียบกับปี 2558                 
โดยสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้ได้แก่ ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี อ่ื้นท่ีเพิ่มขึน้ 544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 149      
ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 30 

ทัง้นี ้สินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวนลดลงประมาณ 237 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6 เม่ือเทียบกบัปี 2559 โดยสินทรัพย์
ท่ีลดลง ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 195 ล้านบาท ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นลดลง 31 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ
เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 30 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตนลดลง 24 ล้านบาท  และเงินลงทนุในบริษัทร่วม
เพิ่มขึน้ 25.8 ล้านบาท  

 
- ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558–2560 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น รวมประมาณ 1,325 ล้านบาท 1,869 ล้านบาท         
และ1,838  ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมประมาณร้อยละ  39 ร้อยละ 49 และร้อยละ 51ตามล าดับ     
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้:- 

 
- ลูกหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558–2560  บริษัทมีลูกหนีก้ารค้า-สุทธิประมาณ 962 ล้านบาท 1,271 ล้านบาท และ1,220 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนเม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมประมาณ ร้อยละ  28 ร้อยละ 33 และร้อยละ 34 ตามล าดับ โดยลูกหนีก้ารค้า           
มีจ านวนเพิ่มขึน้ตามยอดขายสินค้าของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าและการพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกค้าแต่ละราย            
ท่ีชัดเจน โดยบริษัทพิจารณาล าดับชัน้การให้สินเช่ือ (credit rating) จากการวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้าย้อนหลัง และวิเคราะห์       
ด้านการเงิน และด้านธุรกิจ และมีนโยบายทบทวนวงเงินการให้สินเช่ืออย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้โดยเฉล่ีย บริษัทให้ระยะเวลาช าระค่าสินค้า
แก่ลกูค้าประมาณ 30-120 วนั โดยรายละเอียดของอายลุกูหนีก้ารค้าของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้ 
ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า 
                                                                                                                                                    (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ลกูหนีย้งัไม่ถงึก าหนดช าระ    548.00 53.26% 714.00 53.48% 622.00 48.56% 
ลกูหนีเ้กินก าหนดช าระ       
  ไม่เกิน 3 เดือน 359.00 34.89% 520.00 38.95% 530.00 41.37% 
  3 -  6 เดือน 32.00 3.11% 19.00 1.42% 30.00 2.34% 
  6 -  12 เดือน 7.00 0.68% 14.00 1.05% 26.00 2.03% 
  เกิน 12 เดือนขึน้ไป 83.00 8.06% 68.00 5.10% 73.00 5.70% 
ลกูหนีก้ารค้ารวม 1,029.00 100.00% 1,335.00 100.00% 1,281.00 100.00% 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (67.00) (6.52)% (64.00) (4.79)% (61.00) (4.76) % 
ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 962.00 93.49 1,271.00 95.21% 1,220.00 95.24% 



 
104 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทมีนโยบายในการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต     
การวเิคราะห์อายหุนี ้และสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการวเิคราะห์อายขุองหนีท่ี้คงค้าง บริษัทมีนโยบายท่ีจะตัง้ส ารองคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 50 ของมลูค่าลูกหนีส้ าหรับลูกหนีท่ี้ค้างช าระ 6–12 เดือน และตัง้ส ารองในอตัราร้อยละ 100 ของมลูค่า
ลกูหนีส้ าหรับลกูหนีท่ี้ค้างช าระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระและลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระไม่เกิน 6 เดือน       
รวมเป็นร้อยละ 91 ของลูกหนีก้ารค้ารวม และมีอัตราส่วนของลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ ตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมาณ      
ร้อยละ 1 และอัตราส่วนลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึน้ไป ประมาณร้อยละ 8 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ตามล าดบั และได้ตัง้ค่า     
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเป็นจ านวน 67 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ท าให้คงเหลือลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 
ประมาณ 963  ล้านบาท 

ณ วันท่ี31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราส่วนลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระและลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระไม่เกิน 6 เดือน         
รวมเป็นร้อยละ 94 ของลูกหนีก้ารค้ารวม และมีอัตราส่วนของลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ ตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมาณ      
ร้อยละ 1 และอัตราส่วนลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึน้ไป ประมาณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ตามล าดบั และได้ตัง้ค่า      
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเป็นจ านวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ท าให้คงเหลือลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 
ประมาณ 1,271 ล้านบาท 

ณ วันท่ี31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนลูกหนีท่ี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระและลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระไม่เกิน 6 เดือน         
รวมเป็นร้อยละ 92 ของลูกหนีก้ารค้ารวม และมีอัตราส่วนของลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือนประมาณ       
ร้อยละ 2 และอัตราส่วนลูกหนีท่ี้เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึน้ไป ประมาณร้อยละ 6 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ตามล าดบั และได้ตัง้ค่า     
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเป็นจ านวน 61 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของลูกหนีก้ารค้ารวม ท าให้คงเหลือลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 
ประมาณ 1,220 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า นโยบายการตัง้ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ และระบบการควบคมุและติดตามการ
ช าระหนีข้องลูกหนีท่ี้ก าหนดขึน้มีความเหมาะสมและเพียงพอส าหรับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาปรับปรุง
นโยบายทางด้านลกูหนีใ้ห้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยค านงึถงึความเส่ียงและประโยชน์ท่ีบริษัทจะได้รับ 

ปี 2558–2560 บริษัทมีอตัราส่วนทางการเงินทางด้านระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียส าหรับลกูหนีก้ารค้าของงานขายสินค้า ประมาณ 
101 วนั 102 วนั และ 120 วนั ตามล าดบั ซึง่เป็นระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกบันโยบายการให้สินเช่ือแก่ลกูหนีก้ารค้าของบริษัท 

 
- ลูกหนีอ่ื้น 

ลกูหนีอ่ื้นประกอบด้วย รายได้ค้างรับงานตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัไฟลามและอ่ืน ๆ มลูคา่งานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ 
ลูกหนีอ่ื้น รายได้ค้างรับอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และเงินทดรองจ่าย ซึง่มีจ านวนรวมประมาณ 362 ล้านบาท 598 ล้านบาท และ618 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558– 2560 ตามล าดบั โดยมีมลูค่างานตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บเป็นส่วนประกอบหลกั ซึง่คิด
เป็นสดัส่วนเฉล่ียประมาณร้อยละ  83 ร้อยละ 88 และร้อยละ 95 ของมลูคา่ลกูหนีอ่ื้น    

มลูคา่งานติดตัง้ท่ีแล้วเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ เป็นรายได้ค่าบริการติดตัง้โทรคมนาคมท่ีรับรู้เป็นรายได้แล้วตามขัน้ความส าเร็จ
ของงาน แต่ยังไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา ซึ่งจะประกอบด้วยต้นทุนของค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่างานผู้ รับเหมา ค่าบริการ     
และคา่ใช้จ่ายอ่ืน โดยมีจ านวน 300 ล้านบาท 522 ล้านบาท และ587 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 2560 ตามล าดบั 

 ปี 2558  บริษัทมีมลูคา่งานตดิตัง้ระบบโทรคมนาคมตามสญัญารวมเป็นจ านวน 4,747.66 ล้านบาท โดยได้ด าเนินการติดตัง้
จนถึงวันสิน้งวด คิดเป็นมูลค่ารวม 4,467.06 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวันท่ี 1 มกราคม 2558 จ านวนรวม         
3,189  ล้านบาท และรายได้ท่ีรับรู้ ปี 2558 จ านวน 1,279  ล้านบาท ตามล าดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจาก ผู้ว่าจ้างแล้วเป็นจ านวน 
4,173 ล้านบาท คงเหลือมลูคา่งานตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บเป็นจ านวน 300 ล้านบาท  

 
 
 
 
 
 



 
105 รายงานประจ าปี 2560 

(หน่วย: ล้านบาท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตัง้ระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ท่ีรับรู้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพืน้ท่ีติดตัง้ 

 (> 95%) 

รายได้ท่ีรับรู้สะสม
จนถงึวันที่ 1 ม.ค. 58 

รายได้ที่
รับรู้ในปี 

2558 

จ านวนเงินท่ี
เรียกเก็บ

จากผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตัง้ที่
แล้วเสร็จ
แต่ยังไม่
เรียกเก็บ 

New Site 3,530.27 3,345.79 2,330.81 1,014.98 3,167.77    180.24 
Upgrade 791.71 752.86 553.98 198.88 671.50 83.97 
IBC 236.49 187.88 151.22 36.66 169.89 18.87 
อ่ืน ๆ 189.19 180.53 152.57 27.96 163.41 17.12 
รวม 4,747.66 4,467.06 3,188.58 1,278.48 4,172.57 300.20 

 
ปี 2559  บริษัทมีมูลค่างานติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามสัญญารวมเป็นจ านวน 5,994 ล้านบาท โดยได้ด าเนินการติดตัง้

จนถึงวนัสิน้งวด คิดเป็นมูลค่ารวม 5,517 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวันท่ี 1 มกราคม 2559 จ านวนรวม 4,467     
ล้านบาท และรายได้ท่ีรับรู้ปี 2559 จ านวน 1,050 ล้านบาท ตามล าดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ ว่าจ้างแล้วเป็นจ านวน 5,013    
ล้านบาท คงเหลือมลูคา่งานตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บเป็นจ านวน 521ล้านบาท  

                                (หน่วย: ล้านบาท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตัง้ระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ท่ีรับรู้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพืน้ท่ีติดตัง้ 

(> 95%) 

รายได้ท่ีรับรู้
สะสมจนถงึวันท่ี 

1 ม.ค. 59 

รายได้ที่
รับรู้ในปี 

2559 

จ านวนเงินท่ี
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตัง้ที่แล้ว
เสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ 

New Site 4,384.67 4,037.67 3,345.79 691.88 3,670.63 370.14 
Upgrade 1,086.30 1,028.26 752.86 275.40 936.10 105.89 
IBC 296.91 228.04 187.88 40.17 197.75 31.25 
อ่ืน ๆ 226.46 223.26 180.53 42.73 208.76 14.56 
รวม 5,994.34 5,517.23 4,467.06 1,050.18 5,013.24 521.84 

 
ปี 2560  บริษัทมีมูลค่างานติดตัง้ระบบโทรคมนาคมตามสัญญารวมเป็นจ านวน 7,072 ล้านบาท โดยได้ด าเนินการติดตัง้

จนถึงวนัสิน้งวด คิดเป็นมูลค่ารวม 6,626 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ท่ีรับรู้แล้วสะสมจนถึงวันท่ี 1 มกราคม 2560 จ านวนรวม 5,517     
ล้านบาท และรายได้ท่ีรับรู้ปี 2560 จ านวน 1,109 ล้านบาท ตามล าดบั โดยได้มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ ว่าจ้างแล้วเป็นจ านวน 6,066    
ล้านบาท คงเหลือมลูคา่งานตดิตัง้ที่แล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บเป็นจ านวน 586 ล้านบาท  

                                (หน่วย: ล้านบาท) 
รูปแบบการ
ให้บริการ
ตดิตัง้ระบบ
โทรคมนาคม 

มูลค่า
โครงการ
รวม 

รายได้ท่ีรับรู้ตามขัน้
ความส าเร็จของงาน
ในแต่ละพืน้ท่ีติดตัง้ 

(> 95%) 

รายได้ท่ีรับรู้
สะสมจนถงึวันท่ี 

1 ม.ค. 60 

รายได้ท่ีรับรู้
ในปี 2560 

จ านวนเงินท่ี
เรียกเก็บจากผู้

ว่าจ้าง 

มูลค่างาน
ตดิตัง้ที่แล้ว
เสร็จแต่ยังไม่
เรียกเก็บ 

New Site 5,238.57 4,909.65 4,037.67 871.98 4,413.07 504.45 
Upgrade 1,215.40 1,171.45 1,028.26 143.19 1,150.99 36.36 
IBC 296.09 252.43 228.04 24.39 233.37 21.29 
อ่ืน ๆ 322.32 292.59 223.26 69.33 268.66 24.30 
รวม 7,072.38 6,626.12 5,517.23 1,108.89 6,066.09 586.40 

 
 



 
106 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- สินค้าคงเหลือ 
บริษัทมีนโยบายบนัทกึมลูค่าสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างติดตัง้ด้วยราคาทนุ (วธีิเข้าก่อน-ออกก่อน หรือ First in First out) 

หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะต ่ากว่า และบันทึกมูลค่าสินค้าส าเร็จรูปประเภทสายเคเบิล้ด้วยราคาทุน                 
(วธีิเฉพาะเจาะจง หรือ Specific) หรือมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ แล้วแตอ่ย่างใดจะต ่ากวา่  

ทัง้นี ้บริษัทจะบนัทกึขาดทุนจากการลดมลูค่าของสินค้าในงบก าไรขาดทนุในกรณีท่ีราคาทุนของสินค้าคงเหลือในงวดบญัชี    
ใด ๆ มีราคาสงูกวา่มลูคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม เม่ือสถานการณ์ท่ีท าให้การปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือให้ต ่ากว่าราคาทุน
หมดไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง บริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนท่ีเคยรับรู้ในงวดบญัชีก่อนๆ ในงบก าไรขาดทุน  
ของงวดบญัชีนัน้ ๆ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558–2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิประมาณ 500 ล้านบาท 649 ล้านบาท และ 662 ล้านบาท
ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ร้อยละ 17 และร้อยละ 18 เม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวม ตามล าดบั ทัง้นี ้รายละเอียด       
ของสินค้าคงเหลือของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558-2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้:- 
ตารางแสดงรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ 
                                                                                                                      (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
สินค้าส าเร็จรูป 407.00 81.40% 480.00 73.96% 461.00 69.64% 
หกั  รายการปรับลดราคาทนุให้เป็นมลูค่าสทุธิ 

ท่ีจะได้รับ 
(29.00) (5.80)% (29.00) (4.47%) (31.00) (4.68%) 

สินค้าส าเร็จรูป – สทุธิ 378.00 75.60% 451.00 69.50% 430.00 64.96% 
งานระหวา่งตดิตัง้ – งานโทรคมนาคม 108.00 21.60% 131.00 20.18% 92.00 13.90% 
งานระหวา่งตดิตัง้ – อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลาม
และอ่ืน ๆ 

14.00 2.80% 67.00 10.32% 140.00 21.14% 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 500.00 100.00% 649.00 100.00% 662.00 100.00% 
 
สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินค้าส าเร็จรูป โดยสินค้าส าเร็จรูป-สุทธิมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 81 ร้อยละ 74 

และร้อยละ 70 ในปี 2558-2560 ของมลูค่าสินค้าคงเหลือทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือเป็นงานระหว่างติดตัง้ –งานโทรคมนาคม และงาน
ระหว่างติดตัง้ – อุปกรณ์ป้องกันไฟลามและงานติดตัง้อ่ืน ๆ บริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม            
ในระยะแรกท่ี 95% ของมลูคา่งาน เม่ืองานท่ีบริษัทได้รับมอบหมาย    เสร็จเรียบร้อยพร้อมตดิตัง้ ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจงึได้บนัทกึมลูค่างาน
ท่ียงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นงานระหว่างติดตัง้อยู่ในบญัชีสินค้าคงเหลือ ซึง่มีจ านวน 108 ล้านบาท 131 ล้านบาท และ 92 ล้านบาท 
ในปี 2558 – ปี 2560 ตามล าดบั และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22 ร้อยละ 20 และร้อยละ 14 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ-สุทธิ 
ส าหรับช่วงระยะเวลาเดียวกนั ตามล าดบั 

ในช่วงปี 2558 - 2560 บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าโดยเฉล่ียประมาณ 47 วนั 49 วนั และ 58 วนั ตามล าดบั อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บสินค้าส าเร็จรูปประมาณ 30-60 วันของประมาณการยอดขาย เพ่ือให้เพียงพอต่อ       
ความต้องการของลกูค้า ซึง่สอดคล้องกบัระยะเวลาขายสินค้าของบริษัทในปัจจบุนั 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้าส าเร็จรูป โดยจะตัง้ส ารองในอตัราร้อยละ 25 ส าหรับสายไฟฟ้า  
ท่ีจดัเก็บนานเกินกว่า 2 ปี และตัง้ส ารองในอตัราร้อยละ 25–100 เพิ่มขึน้ตามระยะเวลาท่ีจดัเก็บ ส าหรับสินค้าประเภทอ่ืนท่ีจดัเก็บนาน
เกินกว่าตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป  และสินค้าท่ีเสียหาย (Bad) ร้อยละ 100 ทัง้นี ้เน่ืองจากสินค้าส าเร็จรูปของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเภท
สายไฟฟ้า จงึไม่มีปัญหาเร่ืองความล้าสมยัและเส่ือมสภาพ ณ สิน้ปี 2558และปี 2559 บริษัทได้ตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินค้า
ส าเร็จรูปจ านวน 29 ล้านบาทและในระหว่างปี 2560 บริษัทตัง้ส ารองค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าส าเร็จรูปคงเหลือ เพิ่มขึน้อีก              
3 ล้านบาท ท าให้ ณ สิน้ปี 2560 มีส ารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสินค้าส าเร็จรูปเป็นจ านวน 31 ล้านบาท 
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- ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558-2560 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิประมาณ 474 ล้านบาท 440 ล้านบาท และ 410    

ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ประเภท ท่ีดิน อาคาร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ร้อยละ 83        
และร้อยละ 86 ของสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิทัง้หมด ตามล าดับ ส าหรับสินทรัพย์อ่ืนท่ีมีสัดส่วนรองลงมา       
ได้แก่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีติดตัง้ตามสญัญา ซึง่คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 8 ร้อยละ 6 และร้อยละ 5 ของสินทรัพย์ประเภท
ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 

ปี 2558 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ประมาณ  474 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 126 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอัตรา       
ร้อยละ 36 เม่ือเทียบกับปี 2557 เน่ืองจาก ระหว่างปีบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย และได้รวมทรัพย์สินของบริษัทย่อยเข้าไป              
ในงบการเงินรวม และในส่วนของบริษัทอาคารส านักงานและคลงัสินค้าแห่งใหม่ ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ ซึง่บริษัทได้ย้ายท่ีท าการ
มายงัส านกังานแห่งใหม่ ท าให้มีทรัพย์สินในส่วนของค่าตกแต่งอาคารส านกังาน อุปกรณ์ส านกังาน และเคร่ืองใช้ส านกังานเพิ่มขึน้จาก  
ปีก่อน บริษัทมีการตดัคา่เส่ือมราคาสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งานเป็นจ านวน 34 ล้านบาท 

ปี 2559 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ประมาณ 440 ล้านบาท ลดลงประมาณ 34 ล้านบาท มาจากค่าเส่ือมราคา
ประจ าปี  

ปี 2560 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ประมาณ 410 ล้านบาท ลดลงประมาณ 30 ล้านบาท มาจากค่าเส่ือมราคา
ประจ าปี และมีการขายทาวเฮาส์ 3 ชัน้พร้อมที่ดนิ จ านวน 1 หลงั  

 
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ปี 2556 บริษัทได้มีการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตัิ ซึ่งก าหนดให้บริษัทระบุผลแตกต่าง
ชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษี      
เป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยจากการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบัติ       
มีผลท าให้บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันท่ี             
31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนประมาณ 18 ล้านบาท 22 ล้านบาท และ 21 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร* 63% 47% 56% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 7% 5% 5% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.50 1.29 1.20 

              หมายเหต ุ: * ค านวณจากทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ   
 
ปี 2558-2560 บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจและสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีอตัราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ถาวรประมาณ ร้อยละ 63 ร้อยละ 47 และร้อยละ 56 ตามล าดบั มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 7 ร้อยละ 5 
และร้อยละ 5 ตามล าดบั และมีอตัราการหมนุของสินทรัพย์ 1.50 เทา่ 1.29 เทา่ และ 1.20 เทา่ ตามล าดบั 
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สภาพคล่อง 
                                                                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 442.07 (80.94) (111.39) 
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (405.80) (12.85) (27.60) 
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 278.04 (160.14) (56.40) 
กระแสเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 314.31 (253.94) (195.39) 

 
จากนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีต้องการเพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า และการให้บริการติดตัง้ รวมทัง้จ่าย

ผลตอบแทนคืนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุปี ดงันัน้ กระแสเงินสดส่วนใหญ่จงึถูกใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ในรูปแบบของสินค้าคงเหลือ และลูกหนี ้
การค้า ซึง่มีผลท าให้ในแตล่ะปี บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมด าเนินงานและกิจกรรมลงทนุเป็นหลกั  

ปี 2558 บริษัทได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานประมาณ 442 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกหนีก้ารค้าและ   
ลูกหนีอ่ื้นลดลง 122 ล้านบาท และมีก าไรก่อนภาษี 291 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 11 ล้านบาท            
สินค้าคงเหลือลดลง 13 ล้านบาท และบริษัทได้ใช้กระแสเงิน สดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 406 ล้านบาท โดยใช้ในการก่อสร้าง
อาคารส านกังานใหม่และซือ้สินทรัพย์อ่ืน ๆ รวมประมาณ 98 ล้านบาท มีเงินลงทนุในบริษัทย่อย 316 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแส
จากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นจ านวน 278 ล้านบาท มาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 70 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 37 ล้านบาท 
และการจ่ายช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงินประมาณ 13 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ         
ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ 298 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเป็นจ านวน                  
115 ล้านบาท  ด้วยเหตุนีส้่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึน้ประมาณ 314 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2558 ประมาณ 712  ล้านบาท  

ปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานประมาณ 81 ล้านบาท  ซึง่ส่วนใหญ่มาจากลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้
อ่ืนเพิ่มขึน้ 542 ล้านบาท และมีก าไรก่อนภาษี 210 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 397 ล้านบาท                
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 148 ล้านบาท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 13 ล้านบาท โดยใช้ไปในการ              
ซือ้อุปกรณ์ส านักงานประมาณ 7 ล้านบาท จ่ายช าระเจ้าหนีค้่าหุ้น 16.8 ล้านบาท  ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแสจากกิจกรรมจัดหาเงิน          
เป็นจ านวน 160 ล้านบาท มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ านวน 3 ล้านบาท ช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 28 ล้านบาท และการจ่ายช าระ
หนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงินประมาณ 9 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ          
83 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 188 ล้านบาท  และจ่ายปันผลแก่ผู้ มี      
ส่วนได้เสียแต่ไม่มีอ านาจควบคุม 21.6 ล้านบาท  ด้วยเหตุนีส้่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2559  ลดลงประมาณ 254          
ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2559 ประมาณ 458 ล้านบาท  

ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานประมาณ 111 ล้านบาท  และมีก าไรก่อนภาษี 250 ล้านบาท            
มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 440 ล้านบาท  สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท  และบริษัทได้ใช้กระแสเงินสดไปในกิจกรรม
ลงทนุประมาณ 28 ล้านบาท โดยใช้ไปในการซือ้อุปกรณ์ส านกังานประมาณ 11 ล้านบาท จ่ายเงินลงทนุในบริษัท น า้ซ้อ ไฮโดร เพาเวอร์ 
จ ากัด 28 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้ใช้กระแสจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ านวน 56 ล้านบาท มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ านวน 194       
ล้านบาท ช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจ านวน 28 ล้านบาท และการจ่ายช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่าทางการเงินประมาณ 11 ล้านบาท  
อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 212 ล้านบาท  ด้วยเหตนีุส้่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสด
สทุธิในปี 2560 ลดลงประมาณ 195 ล้านบาท  และมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ สิน้ปี 2560 ประมาณ 263 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2558–2560 คิดเป็น 1.60 เท่า 1.51 เท่า และ 1.56 เท่า ตามล าดบั และอัตราส่วน
สภาพคล่องหมนุเร็ว คดิเป็น 1.28 เทา่ 1.18 เทา่ และ 1.18 เทา่ ตามล าดบั ซึง่อตัราส่วนดงักล่าวอยู่ในระดบัไม่สงูมากนกั เน่ืองจากธุรกิจ
ของบริษัทจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยท่ีผ่านมา บริษัทใช้แหล่งเงินทนุจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นหลกัเพ่ือใช้
ในการซือ้ และใช้จ่ายในการตดิตัง้งานโทรคมนาคม และงานตดิตัง้อปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลามและอ่ืน ๆ  
 

 



 
109 รายงานประจ าปี 2560 

แหล่งท่ีมาของเงนิทุน 
- โครงสร้างเงนิทุน 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558-2560 อยู่ในระดับ 1.07 เท่า 1.22 เท่า และ 1.10 เท่า             
ซึง่อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ผู้ ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกนั 

 
หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558– 2560  มีจ านวนประมาณ 1,775 ล้านบาท 2,114 ล้านบาท และ 1,890    
ล้านบาท ตามล าดับ โดยหนีส้ินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ซึ่งคิดรวมเป็นประมาณร้อยละ 80      
ของหนีส้ินทัง้หมดในปี 2560 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  มีจ านวนประมาณ 1,775 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนประมาณ 
1,591ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนท่ีส าคัญ คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจ านวนประมาณ      
1,218 ล้านบาท ต้นทุนท่ียังไม่เรียกช าระจ านวนประมาณ  167 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
จ านวน 28 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนประมาณ 185 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียน  
ท่ีส าคัญ คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวนประมาณ 101 ล้านบาท         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จ านวนประมาณ 22 ล้านบาท หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี จ านวนประมาณ 19  ล้านบาท และเจ้าหนีค้า่หุ้นจ านวน 17 ล้านบาท 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจ านวนประมาณ 2,114 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนประมาณ 
1,978 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนท่ีส าคัญ คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจ านวนประมาณ    
1,615  ล้านบาท ต้นทุนท่ียังไม่เรียกช าระจ านวนประมาณ  152 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
จ านวน 28 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนประมาณ 136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียน    
ท่ีส าคัญ คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวนประมาณ 73 ล้านบาท           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จ านวนประมาณ 35 ล้านบาท หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้ -สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด            
ช าระภายใน 1 ปี จ านวนประมาณ 12 ล้านบาท  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจ านวนประมาณ 1,890 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนประมาณ 
1,786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนท่ีส าคัญ คือ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจ านวนประมาณ      
1,175  ล้านบาท ต้นทุนท่ียังไม่เรียกช าระจ านวนประมาณ 197 ล้านบาท และส่วนของเงินกู้ ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
จ านวน 28 ล้านบาท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนประมาณ 105 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียน    
ท่ีส าคัญ คือ เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวนประมาณ 45 ล้านบาท           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จ านวนประมาณ 40 ล้านบาท หนีส้ินตามสัญญาเช่าซือ้-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด           
ช าระภายใน 1 ปี จ านวนประมาณ 13 ล้านบาท  

 
- เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีการใช้แหล่งทนุจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้เป็นหลกั ซึง่อาจท าให้บริษัทประสบกบัความเส่ียงทางด้านสภาพ
คล่องทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม วงเงินสินเช่ือหลกัท่ีบริษัทได้รับเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ซึง่สถาบนัการเงินมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีความมัน่ใจว่าบริ ษัท    
จะสามารถจ่ายคืนเงินกู้ ยืมดงักล่าวแก่สถาบนัการเงินได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

หนีส้ินในส่วนของเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงันี ้:- 
 เงนิกู้ยืมระยะสัน้ วงเงนิรวม 1,413 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 เงินเบกิเกินบญัชี วงเงิน 78 ล้านบาท   
 เงินกู้ ยืมระยะสัน้ประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน และวงเงิน Trade on Demand เป็นวงเงินคล้ายตัว๋สญัญาใช้เงิน แตส่ามารถ

เบกิเงินจากสถาบนัการเงินตามยอดลกูหนีแ้ละ/หรือเจ้าหนีท่ี้ใช้อ้างอิง วงเงินรวม 1,335 ล้านบาท  
ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทย่อยมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 29 ล้านบาท 
 



 
110 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 เงนิกู้ยืมระยะยาว วงเงนิรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 เงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับซือ้ท่ีดินและอาคาร ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของคลังสินค้าอ าเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี วงเงินรวม       

18.10 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบกิใช้วงเงิน และช าระเสร็จสิน้ภายในเดือนตลุาคม 2557 
 เงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับซือ้ท่ีดิน และก่อสร้างส านักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ท่ีอ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี   

วงเงินรวม 180 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินส าหรับซือ้ท่ีดิน จ านวน 120 ล้านบาท และวงเงินส าหรับก่อสร้างส านักงาน   
และคลังสินค้าแห่งใหม่ จ านวน 60 ล้านบาท โดยบริษัทได้เบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะยาวส าหรับซือ้ท่ีดินแล้วจ านวน   
118.40 ล้านบาท ก าหนดช าระคืนเงินกู้ ยืมส าหรับซือ้ ท่ีดินเป็นรายเดือนรวมทัง้หมด 78 งวดๆ ละประมาณ                  
0.83 ล้านบาท โดยช าระคืนงวดแรกเดือน กรกฎาคม 2558 และ ณ.วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  มียอดคงค้างประมาณ     
73  ล้านบาท   
 

- หนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 
บริษัทได้ท าสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซือ้กบับริษัทลีสซิ่ง เพ่ือเช่า และเช่าซือ้ยานพาหนะ ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน

ของบริษัท ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน และคิดดอกเบีย้       
ในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 2.35–10.64 ตอ่ปี ในระหวา่งปี 2558-2560 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558– 2560  บริษัทมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่า
ซือ้ เป็นจ านวน 31 ล้านบาท 24 ล้านบาท และ 22  ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดแบง่ตามระยะเวลาช าระเงินดงันี ้                                                                                                                 

              (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ 31/12/58 ณ 31/12/59  ณ 31/12/60 

 ไม่เกิน    
1 ปี 

1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน    
1 ปี 

1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 
1 ปี 

1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต า่ที่ต้องจา่ย
ตามสญัญาเชา่ 

9.25 21.73 30.98 9.95 13.72 23.67 7.47 14.06 21.53 

ดอกเบีย้รอการตดับญัช ี (1.34) (2.34) (3.68) (1.09) (1.37) (2.47) (1.01) (1.25) (2.26) 
มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่
ต้องจา่ยตามสญัญาเชา่ 

7.91 19.39 27.30 8.86 12.34 21.20 6.46 12.81 19.27 

 
- ต้นทุนที่ยงัไม่เรียกช าระ 

ปี  2558 บริษัทมีต้นทนุบริการงานติดตัง้จ านวน 943 ล้านบาท เป็นของงานโทรคมนาคมจ านวน 861 ล้านบาทและเป็นงาน
ติดตัง้อ่ืน 82 ล้านบาท ปี 2559 บริษัทมีต้นทนุงานติดตัง้ 798 ล้านบาท เป็นของงานโทรคมนาคม จ านวน 727  ล้านบาทเป็นงานติดตัง้
อ่ืน 71 ล้านบาท และปี 2560 บริษัทมีต้นทนุงานติดตัง้ 853 ล้านบาท เกิดจากงานโทรคมนาคมจ านวน 805 ล้านบาทเป็นงานติดตัง้อ่ืน 
จ านวน 48 ล้านบาท และต้นทนุบริการท่ีเกิดขึน้จริงโดยบริษัทได้รับใบแจ้งหนีส้ าหรับต้นทนุบริการในปี 2558 เป็นจ านวน 897 ล้านบาท 
ประกอบด้วยงานโทรคมนาคม จ านวน 803 ล้านบาท และงานติดตัง้อ่ืน 94 ล้านบาท  ปี 2559  มีใบแจ้งหนีส้ าหรับต้นทุนบริการ         
เป็นจ านวน 843 ล้านบาท ประกอบด้วยงานโทรคมนาคม จ านวน 726 ล้านบาท และงานติดตัง้อ่ืน 117 ล้านบาท ปี 2560 มีใบแจ้งหนี ้
ส าหรับต้นทนุบริการ เป็นจ านวน 887 ล้านบาท ประกอบด้วยงานโทรคมนาคม จ านวน 720 ล้านบาท และงานติดตัง้อ่ืน 167 ล้านบาท  
และปี 2558 บริษัทมีงานระหว่างท า จ านวน 121ล้านบาท ประกอบด้วยงานโทรคมนาคม จ านวน 107 ล้านบาทและงานติดตัง้อ่ืน
จ านวน 14 ล้านบาท ปี 2559 งานระหว่างท า 197 ล้านบาท ประกอบด้วยงานโทรคมนาคม 131 ล้านบาท และงานติดตัง้อ่ืน                   
66 ล้านบาท ปี 2560 มีงานระหว่างท า  232 ล้านบาทประกอบด้วยงานโทรคมนาคม จ านวน 92 ล้านบาท และงานติดตัง้อ่ืน               
140 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึน้จากบริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมในระยะแรกท่ี 95% ของมูลค่างาน    
เม่ืองานท่ีบริษัทได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยพร้อมติดตัง้ ดงันัน้ งานโทรคมนาคมท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามขัน้ความส าเร็จ
ดงักล่าว จะถกูบนัทกึเป็นงานระหวา่งท าในบญัชีสินค้าคงเหลือแทน ด้วยเหตนีุ ้งานระหวา่งท าคงเหลือเป็นต้นทนุท่ียงัไม่ถกูเรียกช าระใน
ปี 2558 เป็นจ านวน 167 ล้านบาท ซึง่ประกอบไปด้วยต้นทนุท่ียงัไม่เรียกช าระของงานโทรคมนาคม 164 ล้านบาท เป็นของงาน Circuit 
Switcher 3 ล้าน ในปี 2559 จ านวน 152 ล้านบาท ซึง่เป็นของงานโทรคมนาคมทัง้จ านวน และในปี 2560 จ านวน 197 ล้านบาท ซึง่เป็น
ของงานโทรคมนาคมทัง้จ านวน ซึง่มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้:-  

  



 
111 รายงานประจ าปี 2560 

 
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558–2560 มีจ านวนประมาณ 1,689 ล้านบาท 1,729 ล้านบาท  และ 1,717 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยมีจ านวนเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการท่ีมีก าไรสทุธิ 227 ล้านบาท 173 ล้านบาท และ 200 ล้านบาทตามล าดบั   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 1,689  ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,653 
ล้านบาท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย จ านวน 85 ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 487    
ล้านบาท  เน่ืองจากการแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ ท าให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ่มขึน้จ านวน 183 ล้านบาท ส่วนเกิน    
มูลค่าหุ้นเพิ่มขึน้ จ านวน 187 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญจ านวน
เพิ่มขึน้ 15 ล้านบาท บริษัทด าเนินงานมีผลก าไรสทุธิประจ าปี 227 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 115 ล้านบาท    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม 1,729 ล้านบาท ประกอบด้วย  ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท         
1,662 ล้านบาท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย จ านวน 67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ         
40 ล้านบาท เน่ืองจากการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญั ท าให้บริษัทมีเงินลงทนุเพิ่มจ านวน 55 ล้านบาท โดยเงินดงักล่าว
บริษัทรับมาเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัจ านวน 54 ล้านบาท ส่วนเกินมลูค่าหุ้น
เพิ่มขึน้ จ านวน 82 ล้านบาท บริษัทด าเนินงานมีผลก าไรสทุธิประจ าปี 173 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 188 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,717 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัท 1,654   
ล้านบาท และส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย จ านวน 63 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ  12 ล้านบาท  
บริษัทด าเนินงานมีผลก าไรสทุธิประจ าปี 200  ล้านบาท และจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 212 ล้านบาท  

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

          คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) มีรายละเอียดดงันี ้:- 
 ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจ านวน  1.47 ล้านบาท และค่า     

สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 0.78 ล้านบาท โดยปี 2558 บริษัท ได้เพิ่มจ านวนบริษัทย่อย เพิ่มขึน้อีกหนึ่งบริษัท            
โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืนจากผู้สอบบญัชี 

 ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจ านวน 1.47 ล้านบาท และค่า     
สอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 0.86 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืนจากผู้สอบบญัชี 

 ปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบญัชีของบริษัท เป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจ านวน 1.77 ล้านบาท และค่า    
สอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 0.96 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอ่ืนจากผู้สอบบญัชี 

 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในอนาคต ได้แก่  
 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า 

สายไฟฟ้าจะมีต้นทุนหลักเป็นทองแดง ซึง่ราคาทองแดงจะมีการเปล่ียนแปลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก โดยการ
เปล่ียนแปลงราคาทองแดงจะส่งผลกระทบต่อราคาซือ้หรือต้นทนุของสายไฟฟ้า รวมทัง้ราคาจ าหน่ายหรือรายได้ และอตัราก าไรขัน้ต้น
ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ราคาทองแดงปรับลดลง หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องตามราคาต้นทุน
สินค้าท่ีมีการเปล่ียนแปลง  อาจจะส่งผลกระทบตอ่ต้นทนุขายและมลูค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจงึได้ให้ความส าคญั
ในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว โดยมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาทองแดงอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือคาดก ารณ์ทิศทาง              
และแนวโน้มของราคาทองแดงและน าไปใช้ในการบริหารปริมาณสินค้าคงคลงัของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/58 ณ 31/12/59   ณ 31/12/60 
  ต้นทนุบริการท่ีรับรู้ในระหวา่งงวด 942.98 797.58 852.66 
  ต้นทนุบริการท่ีเกิดขึน้จริง (883.71) (776.65) (747.17) 
บวก งานระหว่างท า 107.61 130.99 92.00 
ต้นทนุท่ียงัไม่เรียกช าระ 166.88 151.92 197.49 



 
112 บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 

โดยทัว่ไป เม่ือราคาทองแดงมีความผันผวน จะใช้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคา
จ าหน่ายและต้นทนุของสายไฟฟ้า ด้วยวธีิการดงักล่าวจะช่วยบริษัทในการลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาทองแดงได้ระดบัหนึง่  
 ความเส่ียงจากความไม่สม ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

การให้บริการออกแบบ และติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมของบริษัท เป็นการให้บริการซึ่งมีลักษณะเป็นรายโครงการท่ีมี
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่ใช่เป็นสญัญาว่าจ้างท างานระยะยาว ดงันัน้ ความตอ่เน่ืองในรายได้ของบริษัทจงึขึน้อยู่กบัความสามารถในการ
ได้รับเลือกเข้าท างานในแต่ละโครงการ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความสม ่าเสมอของรายไ ด้การให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทมีประวตัิการท างานท่ีดี สามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ภายในระยะเวลาก าหนดทุกโครงการ 
กอปรกบั ณ ปัจจุบนั ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจโทรคมนาคมมีแนวโน้มเติบโตจากการเปิดประมลูใบอนญุาตโทรศพัท์เคล่ื อนท่ีระบบ 
4G รวมทัง้มีการปรับปรุงระบบส่งสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารของบริษัทจึงเช่ือว่าจะได้รับผลกระทบจากความ
เส่ียงนีไ้ม่มากนกั 
 ความเส่ียงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืน ๆ และการให้บริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม บริษัท        
มีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมุนเวียนสูง ส าหรับการสัง่ซือ้สินค้าและจดัเก็บสินค้าเพ่ือขาย ซึง่จะต้องมีความหลากหลายและเพียงพอ    
ต่อความต้องการของลูกค้า รวมทัง้ใช้ในขัน้ตอนการเตรียมงานโครงการ และการจัดซือ้จัดจ้างเพ่ือการด าเนิน งานในโครงการติดตัง้  
ระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นขัน้ตอนก่อนท่ีจะได้รับช าระเงินจากผู้ ว่าจ้างตามสัญญา ทัง้นี ้ ท่ีผ่านมา บริษัทใช้แหล่งเงินกู้ ระยะสัน้             
จากสถาบนัการเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลัก เพ่ือด าเนินธุรกิจดงักล่าว ส่งผลให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตร าส่วนสภาพคล่อง   
หมนุเร็วในปี 2558-2560 ดงันี ้ปี 2558  ประมาณ 1.60 เทา่ และ 1.28 เทา่ และปี 2559 ประมาณ 1.51 เทา่ และ 1.18 เทา่ และปี 2560 
ประมาณ 1.56 เทา่ และ 1.18 เทา่ และ1.18 เทา่ ตามล าดบั  
 

 



รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560

งบการเงนิ

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน



 

 

114 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็ 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง    
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตสุรุป
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ด้วยเช่นกนั 
 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกนัของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ 
ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของ          
ผู้ ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติ                   
ตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆตำมท่ีระบใุนข้อก ำหนดนัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและ
เหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองตำ่ง ๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสดุตำมดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวชิำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น      
ของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเหน็แยกตำ่งหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี ้ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำน
ของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำนีด้้วย กำรปฏิบตัิงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพ่ือ
ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบ
ของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำนีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

 

ค่าความนิยม 
บริษัทฯบนัทกึค่ำควำมนิยมจ ำนวน 156 ล้ำนบำทจำกกำรซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญัเก่ียวกับมูลค่ำ
ของคำ่ควำมนิยมเน่ืองจำกมลูค่ำของคำ่ควำมนิยมดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญั และกำรประเมินกำรด้อยคำ่ของคำ่ควำมนิยม
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 12 ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดลุยพินิจอย่ำงมำกในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต
ของบริษัทย่อย รวมถึงกำรก ำหนดอัตรำคิดลดและอัตรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซึ่งกำรประเมินกำร ด้อยค่ำดังกล่ำว                
มีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคำ่ของคำ่ควำมนิยมที่แสดงอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ข้ำพเจ้ำได้ท ำควำมเข้ำใจและประเมินกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรว่ำสอดคล้องตำมลกัษณะกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
หรือไม่ นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้ท ำกำรทดสอบข้อสมมติท่ีส ำคัญท่ีใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคต        
ของบริษัทย่อย โดยกำรเปรียบเทียบข้อสมมติดงักล่ำวกบัแหล่งข้อมลูภำยในและภำยนอกของบริษัทย่อย รวมถึงเปรียบเทียบประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือประเมินกำรใช้ดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
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ท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว และพิจำรณำอัตรำคิดลดโดยกำรวิเครำะห์ต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของเงินทุน         
และข้อมลูอ่ืน ๆกบับริษัทอ่ืนท่ีเปรียบเทียบกันได้ ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 
และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ีส ำคญัตอ่มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม รวมถึงผลกระทบของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตจำกกำร
เปล่ียนแปลงข้อสมมตท่ีิส ำคญั 
 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ในกำรแสดงมูลค่ำของลูกหนี ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีซึ่งมีจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัอย่ำงมำกต่องบกำรเงิน กลุ่มบริษัทจะต้อง
ประมำณจ ำนวนหนีส้งสยัจะสูญส ำหรับลกูหนีท่ี้คำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได้และแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกลูกหนีต้ำมรำยละเอียดท่ีแสดงไว้
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 7 โดยในกำรประมำณจ ำนวนหนีส้งสยัจะสูญดงักล่ำวต้องอำศยัดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรโดยพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี ้ดงันัน้กำรประมำณจ ำนวนหนีส้งสัยจะสูญดงักล่ำวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อ
จ ำนวนหนีส้งสัยจะสูญท่ีบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และมูลค่ำของลูกหนีท่ี้แสดงอยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำรประมำณจ ำนวนหนีส้งสัยจะสูญโดยกำร
สอบถำมผู้ รับผิดชอบ ท ำควำมเข้ำใจและเลือกตวัอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตัติำมกำรควบคมุที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำ
ได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติท่ีฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรประมำณจ ำนวนหนีส้งสัยจะสูญของยอดลูกหนีต้ำมอำยุ     
ของหนีท่ี้ค้ำงช ำระ สอบทำนกำรจดัท ำรำยงำนอำยุหนี ้และทดสอบกำรค ำนวณจ ำนวนหนีส้งสยัจะสญูตำมนโยบำยดงักล่ำว รวมถงึกำร
อ่ำนรำยงำนกำรประชมุกำรติดตำมหนีข้องฝ่ำยบริหำรเพ่ือพิจำรณำข้อบง่ชีต้ำ่ง ๆ และสอบทำนกำรประมำณจ ำนวนหนีส้งสยัจะสูญของ
ลกูหนีก้ำรค้ำแบบเฉพำะเจำะจง 
 
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 ต้องอำศยั        
ดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยส ำหรับกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินค้ำคงเหลือส ำหรับสินค้ำท่ีล้ำสมัย
หรือเส่ือมสภำพ โดยขึน้อยู่กบักำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเก่ียวกบัวงจรอำยุของสินค้ำ ซึง่กำรประมำณกำรมลูค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ
จะมีผลกระทบต่อจ ำนวนค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และมูลค่ำของ
สินค้ำท่ีคงเหลือท่ีแสดงอยู่ ณ  วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน   
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับกำรประเมินค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือโดยกำรสอบถำมผู้ รับผิดชอบ ท ำควำมเข้ำใจและเลือกตวัอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตัิตำมกำรควบคมุท่ีกลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
นอกจำกนีข้้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติท่ีฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำ
สินค้ำคงเหลือในแต่ละช่วงอำยุสินค้ำ สอบทำนกำรจดัท ำรำยงำนอำยุสินค้ำ และทดสอบกำรค ำนวณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำสินค้ำ
คงเหลือตำมนโยบำยดงักล่ำว รวมถึงวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลำกำรถือครองและกำรหมนุเวียนของสินค้ำคงเหลือเพ่ือระบุ     
ถึงกลุ่มสินค้ำท่ีมีข้อบ่งชีว้่ำมีกำรหมนุเวียนของสินค้ำท่ีช้ำกว่ำปกติ นอกจำกนัน้ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรจดัท ำรำยงำนกำรเปรียบเทียบ
มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับกับรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้ำ และสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึน้
ภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี 
 
การรับรู้รายได้ 
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเป็นรำยกำรท่ีมีมลูค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัอย่ำงมำกต่องบกำรเงินและเป็นเกณฑ์ชีว้ดัหลักในแง่ผลกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกิจซึง่ผู้บริหำรและผู้ ใช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ เน่ืองจำกกำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของรำยได้จะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทโดยตรง ข้ำพเจ้ำจงึให้ควำมส ำคญัในกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มบริษัท 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มบริษัทโดยกำร 

• ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผู้ รับผิดชอบ ท ำควำม
เข้ำใจและเลือกตวัอย่ำงมำทดสอบกำรปฏิบตัติำมกำรควบคมุที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 
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• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและให้บริกำรท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลำบญัชี 
• สุ่มตวัอย่ำงสญัญำกำรขำยและให้บริกำร เพ่ือตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ว่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญำกำรขำยและ

ให้บริกำร และสอดคล้องกบันโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มบริษัท 
• สอบทำนใบลดหนีท่ี้กลุ่มบริษัทออกภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี 
• วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบญัชีรำยได้แบบแยกย่อย เพ่ือตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึน้ของรำยกำรขำยตลอดรอบ

ระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผ่ำนใบส ำคญัทัว่ไป 
 

ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถึงข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำน
ของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนัน้) 
ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะกำรให้  ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ
ตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนนัน้มีควำมขัดแย้งท่ีมี
สำระส ำคญักับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอ่ืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริง      
อันเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำว ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำข้อมูลอ่ืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัแล้ว 
ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเทจ็จริงนัน้ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไม่พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีต้องรำยงำน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเ งิน     
และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดั
ตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด 
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนตอ่เน่ืองเว้นแตผู่้บริหำรมี
ควำมตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้ 
 
ผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัท  
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดั
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชีซึง่รวมควำมเหน็
ของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริง
อำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตสุมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่กำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี  ้
 
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเย่ียง ผู้ประกอบวิชำชีพตลอด
กำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั น้ และได้หลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจ
เก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำม
ข้อเทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 
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• ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แตไ่ม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ตอ่ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผย
ข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนตอ่เน่ืองของผู้บริหำร และสรุปจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ในงบกำรเงิน หรือหำกเหน็วำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเหน็ท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำ
ขึน้อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่ำงบ
กำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบตอ่กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคมุดแูล และ
กำรปฏิบตังิำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

 
ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำง ๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้วำงแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัควำมเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตผุลท่ีบุคคลภำยนอกอำจ
พิจำรณำวำ่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเร่ืองทัง้หลำยท่ีส่ือสำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสดุใน กำรตรวจสอบงบกำรเงินใน
งวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนีไ้ว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมำย
หรือข้อบงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ื อง
ดงักล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ   เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตสุมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
 
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี ้
 
 
กรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 5874 
 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภำพนัธ์ 2561 
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 262,972,857     458,371,436      91,089,708      262,751,708     

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 7 1,837,649,654  1,868,927,838   1,547,631,854 1,462,671,971  

สินค้าคงเหลือ 8 661,918,903     648,842,966      559,804,960    509,072,618     

สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 15,795,687       12,147,426        7,592,185        5,939,747         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,778,337,101  2,988,289,666   2,206,118,707 2,240,436,044  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั 183,368,633     180,758,633      176,048,633    176,798,633     

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 9 -                        -                         494,858,940    494,858,940     

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 25,815,829       -                         27,711,600      -                       

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 11 409,354,503     439,836,111      372,095,447    403,353,807     

ค่าความนิยม 12 156,497,121     156,497,121      -                       -                       

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 13 24,741,439       48,756,397        588,573           877,011            

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 24 20,993,619       22,469,866        14,908,876      13,375,703       

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 7,298,496         6,770,858          2,422,797        3,610,954         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 828,069,640     855,088,986      1,088,634,866 1,092,875,048  

รวมสินทรัพย์ 3,606,406,741  3,843,378,652   3,294,753,573 3,333,311,092  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 14 344,826,191     150,455,223      311,000,000    -                       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 15 1,175,267,980  1,614,857,866   1,007,439,492 1,400,314,220  

ต้นทนุทีย่งัไมเ่รียกช าระ 197,485,595     151,919,593      151,123,610    134,069,900     

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี 17 28,200,000       28,200,000        28,200,000      28,200,000       

ส่วนของหนีส้ินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18 6,458,702         8,859,435          4,927,124        7,823,612         

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 14,647,407       12,108,844        14,305,297      8,042,060         

หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 19,192,283       12,108,090        15,986,631      9,367,559         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,786,078,158  1,978,509,051   1,532,982,154 1,587,817,351  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี 17 44,740,000       72,940,000        44,740,000      72,940,000       

หนีส้ินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจากส่วนที่

   ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 18 12,808,854       12,341,206        6,584,842        11,479,818       

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 24 5,796,361         15,557,927        -                       -                       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 40,264,225       34,739,183        35,829,341      30,936,198       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 103,609,440     135,578,316      87,154,183      115,356,016     

รวมหนีสิ้น 1,889,687,598  2,114,087,367   1,620,136,337 1,703,173,367  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 20

   ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นสามญั 1,176,073,769 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท 588,036,885     588,036,885      588,036,885    588,036,885     

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

      หุ้นสามญั 1,175,739,089 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท  587,869,545     587,869,545      587,869,545    587,869,545     

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 753,575,398     753,575,398      753,575,398    753,575,398     

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 6,827,505         6,827,505          -                       -                       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 22 59,000,000       56,300,000        59,000,000      56,300,000       

   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 246,747,506     257,175,836      274,172,293    232,392,782     

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (609,886)           -                         -                       -                       

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,653,410,068  1,661,748,284   1,674,617,236 1,630,137,725  

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 63,309,075       67,543,001        -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,716,719,143  1,729,291,285   1,674,617,236 1,630,137,725  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,606,406,741  3,843,378,652   3,294,753,573 3,333,311,092  

-                        -                         -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขาย 3,270,510,004  3,568,518,199 3,110,523,053  3,345,982,617   

รายได้จากการบริการติดตัง้ 1,168,468,090  1,125,396,003 887,161,517     687,038,224      

เงินปันผลรับ 9 -                        -                       49,499,802       50,400,000        

รายได้อ่ืน 23,508,830       19,138,365      20,401,391       15,801,051        

รวมรำยได้ 4,462,486,924  4,713,052,567 4,067,585,763  4,099,221,892   

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทนุขาย 2,900,957,975  3,231,236,233 2,754,096,015  3,032,425,580   

ต้นทนุบริการติดตัง้ 852,664,414     797,577,950    631,031,302     452,517,867      

ค่าใช้จา่ยในการขาย 103,923,106     108,613,762    101,431,528     99,251,990        

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 343,699,346     354,546,341    267,089,388     275,053,202      

รวมค่ำใช้จ่ำย 4,201,244,841  4,491,974,286 3,753,648,233  3,859,248,639   

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 261,242,083     221,078,281    313,937,530     239,973,253      

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 (1,285,885)        -                       -                       -                        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 259,956,198     221,078,281    313,937,530     239,973,253      

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (9,796,498)        (11,174,458)     (6,397,048)       (8,553,717)        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 250,159,700     209,903,823    307,540,482     231,419,536      

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 24 (50,488,758)      (36,907,128)     (51,427,971)     (35,730,822)      

ก ำไรส ำหรับปี 199,670,942     172,996,695    256,112,511     195,688,714      

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 (609,886)           -                       -                       -                        

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (609,886)           -                       -                       -                        

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (6,319,300)       -                       (6,319,300)        

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        (6,319,300)       -                       (6,319,300)        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี (609,886)           (6,319,300)       -                       (6,319,300)        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 199,061,056     166,677,395    256,112,511     189,369,414      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 203,904,670     169,578,197    256,112,511     195,688,714      

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (4,233,728)        3,418,498        -                       -                        

199,670,942     172,996,695    256,112,511     195,688,714      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 203,294,784     163,258,897    256,112,511     189,369,414      

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (4,233,728)        3,418,498        -                       -                        

199,061,056     166,677,395    256,112,511     189,369,414      

ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

   ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.17                  0.15                 0.22                  0.17                   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้



 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทนุจาก ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผู้ มี

ทนุเรือนหุ้น การรวมธุรกิจ ส่วนแบง่ รวม ส่วนได้เสียที่ รวม

ทีอ่อกและ ส่วนเกินมลูค่า เงินรับล่วงหน้า ภายใต้การ ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน ส่วนของผู้ ถือหุ้น ไมมี่อ านาจควบคมุ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว หุ้นสามญั ค่าหุ้น ควบคมุเดียวกนั จดัสรรแล้ว ยงัไมไ่ด้จดัสรร จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 533,251,119    671,756,325    53,583,408      6,827,505        46,300,000      292,035,151    -                                  -                           1,603,753,508 85,424,503      1,689,178,011 
ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       169,578,197    -                                  -                           169,578,197    3,418,498        172,996,695    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       (6,319,300)       -                                  -                           (6,319,300)       -                       (6,319,300)       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       163,258,897    -                                  -                           163,258,897    3,418,498        166,677,395    
รับเงินลงทนุจากผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                           -                       300,000           300,000           
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 20 54,618,426      81,819,073      (136,437,499)   -                       -                       -                       -                                  -                           -                       -                       -                       
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 21 -                       -                       82,854,091      -                       -                       -                       -                                  -                           82,854,091      -                       82,854,091      
เงินปันผลจา่ย 28 -                       -                       -                       -                       -                       (188,118,212)   -                                  -                           (188,118,212)   -                       (188,118,212)   
เงินปันผลจา่ยแกผู่้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                           -                       (21,600,000)     (21,600,000)     
โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                       -                       -                       -                       10,000,000      (10,000,000)     -                                  -                           -                       -                       -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 587,869,545    753,575,398    -                       6,827,505        56,300,000      257,175,836    -                                  -                           1,661,748,284 67,543,001      1,729,291,285 

-                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 587,869,545    753,575,398    -                       6,827,505        56,300,000      257,175,836    -                                  -                           1,661,748,284 67,543,001      1,729,291,285 
ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       203,904,670    -                                  -                           203,904,670    (4,233,728)       199,670,942    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       (609,886)                     (609,886)              (609,886)          -                       (609,886)          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       203,904,670    (609,886)                     (609,886)              203,294,784    (4,233,728)       199,061,056    
เงินปันผลจา่ย 28 -                       -                       -                       -                       -                       (211,633,000)   -                                  -                           (211,633,000)   -                       (211,633,000)   
เงินปันผลจา่ยแกผู่้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                           -                       (198)                 (198)                 
โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                       -                       -                       -                       2,700,000        (2,700,000)       -                                  -                           -                       -                       -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 587,869,545    753,575,398    -                       6,827,505        59,000,000      246,747,506    (609,886)                     (609,886)              1,653,410,068 63,309,075      1,716,719,143 

-                       -                       -                       -                       -                       -                                  -                       -                       -                       
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น

รายงานประจ าปี 2560 
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูค่า เงินรับล่วงหน้า
หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว หุ้นสามญั ค่าหุ้น จดัสรรแล้ว ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 533,251,119        671,756,325        53,583,408          46,300,000          241,141,580        1,546,032,432     
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           195,688,714        195,688,714        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           (6,319,300)           (6,319,300)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           189,369,414        189,369,414        
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 20 54,618,426          81,819,073          (136,437,499)       -                           -                           -                           
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั 21 -                           -                           82,854,091          -                           -                           82,854,091          
เงินปันผลจา่ย 28 -                           -                           -                           -                           (188,118,212)       (188,118,212)       
โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                           -                           -                           10,000,000          (10,000,000)         -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 587,869,545        753,575,398        -                           56,300,000          232,392,782        1,630,137,725     

-                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 587,869,545        753,575,398        -                           56,300,000          232,392,782        1,630,137,725     
ก าไรส าหรับปี -                           -                           -                           -                           256,112,511        256,112,511        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           -                           256,112,511        256,112,511        
เงินปันผลจา่ย 28 -                           -                           -                           -                           (211,633,000)       (211,633,000)       
โอนก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ด้จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 22 -                           -                           -                           2,700,000            (2,700,000)           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 587,869,545        753,575,398        -                           59,000,000          274,172,293        1,674,617,236     

-                           -                           -                           -                           -                           
หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรกอ่นภาษี 250,159,700  209,903,823   307,540,482   231,419,536    

รายการปรับกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 62,963,187    66,726,859     33,324,902     36,386,875      

   ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 1,108,147      357,715          -                      -                      

   โอนกลับค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (4,077,775)     (2,213,334)      (1,282,221)      (1,867,184)      

   การปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ (โอนกลับ) 2,108,401      (122,266)         2,241,491       72,736             

   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,285,885      -                      -                      -                      

   รายได้เงินปันผลจากบริษัทยอ่ย -                     -                      (49,499,802)    (50,400,000)    

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,525,042      5,078,573       4,893,143       4,501,040        

   ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                     (254,821)         -                      -                      

   ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (3,507,785)     (493,022)         (2,531,105)      (492,825)         

   รายได้ดอกเบีย้ (6,771,636)     (7,873,169)      (5,048,286)      (5,656,357)      

   ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ 9,796,498      11,174,458     6,397,048       8,553,717        

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีส้ินด าเนินงาน 318,589,664  282,284,816   296,035,652   222,517,538    

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 35,352,145    (541,983,570)  (83,680,154)    (263,841,427)  

   สินค้าคงเหลือ (15,184,338)   (148,462,947)  (52,973,833)    (174,566,391)  

   สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (1,006,349)     (3,714,236)      (1,652,438)      (3,208,052)      

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน (527,637)        (452,158)         1,188,158       (28,735)           

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (439,821,176) 397,018,144   (393,075,474)  222,648,745    

   ต้นทนุทีย่งัไมเ่รียกช าระ 45,566,002    (14,959,328)    17,053,710     (15,199,610)    

   หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 7,084,193      (4,049,620)      6,619,072       (1,154,009)      

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (49,947,496)   (34,318,899)    (210,485,307)  (12,831,941)    

   รับดอกเบีย้ 6,775,450      7,966,447       5,050,778       5,747,084        

   จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                     (28,500)           -                      (28,500)           

   จา่ยดอกเบีย้ (8,232,900)     (9,906,150)      (5,159,055)      (7,339,613)      

   จา่ยภาษีเงินได้ (59,985,574)   (44,657,032)    (46,697,908)    (35,706,585)    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (111,390,520) (80,944,134)    (257,291,492)  (50,159,555)    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (2,610,000)     7,190,000       750,000          (750,000)         

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (27,711,600)   -                      (27,711,600)    -                      

เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย -                     -                      49,499,802     50,400,000      

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ -                     -                      -                      (700,000)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                     2,800,000       -                      -                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 6,914,339      1,249,107       3,766,676       1,246,321        

เงินสดจา่ยซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (4,195,175)     (7,295,239)      (3,013,675)      (5,156,163)      

เงินสดจา่ยช าระเจ้าหนีค้่าหุ้น -                     (16,800,000)    -                      (16,800,000)    

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (27,602,436)   (12,856,132)    23,291,203     28,240,158      

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 194,370,968  3,480,729       311,000,000   (100,000,000)  

เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาว (28,200,000)   (28,200,000)    (28,200,000)    (28,200,000)    

เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (10,943,393)   (8,857,402)      (8,828,711)      (7,007,775)      

เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั

   แสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั -                     82,854,091     -                      82,854,091      

เงินสดรับจากการลงทนุเพ่ิมของผู้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ -                     300,000          -                      -                      

เงินปันผลจา่ยแกผู่้ ถือหุ้น (211,633,000) (188,118,212)  (211,633,000)  (188,118,212)  

เงินปันผลจา่ยแกผู่้ มีส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย (198)               (21,600,000)    -                      -                      

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (56,405,623)   (160,140,794)  62,338,289     (240,471,896)  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (195,398,579) (253,941,060)  (171,662,000)  (262,391,293)  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 458,371,436  712,312,496   262,751,708   525,143,001    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 262,972,857  458,371,436   91,089,708     262,751,708    

-                     -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการทีไ่มใ่ชเ่งินสด

   ยานพาหนะและอปุกรณ์เพ่ิมขึน้จากการท าสัญญาเชา่การเงิน        7,678,000         1,461,682                        -         1,461,682 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดัตัง้   และมีภมูิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือการจ าหน่ายและตดิตัง้อปุกรณ์เก่ียวกบัไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ และระบบ
โทรคมนาคม ท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 329 หมู่ท่ี 3 ต าบล   บ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ  
 

 บริษัทฯมีส านกังานสาขาดงันี ้

1. สาขารามค าแหง อยู่ท่ี 142 ซอยรามค าแหง 40 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
2. สาขาชลบรีุ อยู่ท่ี 59 หมู่ท่ี 7 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 

 
งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบ
การเงินฉบบัภาษาไทยนี ้
 

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 

2.2 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยรวมงบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน)          
(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า “บริษัทย่อย”) ดงัตอ่ไปนี ้

  
  จดัตัง้ขึน้ใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 
   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ย่ี จ ากดั จ าหน่ายและตดิตัง้สายไฟฟ้า ทอ่ 
และอปุกรณ์ไฟฟ้า 

ไทย 100 100 

บริษัท นีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์               
(ประเทศไทย) จ ากดั 

จ าหน่ายและตดิตัง้อปุกรณ์
เก่ียวกบัระบบโทรคมนาคม 

ไทย 70 70 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ 

ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตัง้แต่วนัท่ีบริษัทฯมีอ านาจในการควบคุมบริษัท
ย่อยจนถงึวนัท่ีบริษัทฯสิน้สดุการควบคมุบริษัทย่อยนัน้   

ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 
จ) ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจากงบการเงินรวมนีแ้ล้ว 
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ฉ) ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ คือ จ านวนก าไรหรือขาดทนุและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

 
2.3 บริษัทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวธีิราคาทนุ 
 
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 
 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบญัชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตันีิไ้ม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 
ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มี
เนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัตอ่งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบตัิ 

 
4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
 
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 
 ขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กบัผู้ซือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก ากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ส าหรับสินค้าท่ีได้
ส่งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแล้ว 
 

 รายไดจ้ากการบริการติดตัง้ 
 รายได้จากการบริการติดตัง้รับรู้เม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขัน้ความส าเร็จของงานตามสญัญาจ้างติดตัง้ท่ีมีการส่ง
มอบและมีการตรวจรับมอบงานแล้ว รายได้ท่ีรับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถงึก าหนดเรียกช าระตามสญัญาแสดงไว้เป็น “มลูคา่งานติดตัง้
ท่ีแล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ” ภายใต้ “ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 ตน้ทนุบริการติดตัง้ 
 ต้นทนุบริการติดตัง้บนัทกึตามอตัราส่วนร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของต้นทนุโดยประมาณ โดยจะบนัทกึส ารองเผ่ือผลขาดทนุ
ส าหรับโครงการทัง้จ านวนเม่ือทราบแน่ชดัว่าโครงการนัน้จะประสบผลขาดทุน ผลต่างระหว่างต้นทนุท่ีบนัทึกตามอตัราส่วน
ร้อยละของงานท่ีท าเสร็จของราคาต้นทนุโดยประมาณและต้นทนุงานติดตัง้ที่เกิดขึน้จริงบนัทกึเป็นสินค้าคงเหลือหรือต้นทุนท่ี
ยงัไม่เรียกช าระในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
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4.2 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซึง่ ถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
 

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงมลูค่าตามจ านวนมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ
ส าหรับผลขาดทนุโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี ้ 
 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
สินค้าส าเร็จรูปแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) ยกเว้นสายเคเบิล้ขนาดใหญ่แสดงมลูค่าตามราคาทนุ 
(ตามวธีิเฉพาะเจาะจง) หรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 
 

4.5 เงนิลงทุน 
ก) เงินลงทนุในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมลูคา่ตามวธีิส่วนได้เสีย 
ข) เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุนหกัค่าเผ่ือ

การด้อยคา่ (ถ้ามี) 
 

4.6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ     ค่าเผ่ือการด้อย
คา่ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
 
คา่เส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ค านวณจากราคาทนุโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงันี  ้
  อาคาร   - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแตง่และตดิตัง้ - 5  ปี 
  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ - 5  ปี 
  อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน - 3, 5  ปี 
  ยานพาหนะ  - 5  ปี 
  อปุกรณ์ท่ีตดิตัง้ตามสญัญา - 10, 20  ปี  
คา่เส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
 
ไม่มีการคดิคา่เส่ือมราคาส าหรับท่ีดนิและสินทรัพย์ระหว่างตดิตัง้ 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
สินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุเม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการสินทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 
 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษัทฯบนัทกึต้นทนุเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมลูค่ายตุธิรรมของสินทรัพย์นัน้ ณ วนัท่ีซือ้
ธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีได้มาจากการอ่ืน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึต้นทนุเร่ิมแรกของสินทรัพย์นัน้ตามราคา
ทนุ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการ
ด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเม่ือมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์นัน้เกิด
การด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
ดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย คา่ตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัมีดงันี ้
  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - 3, 10  ปี 
  ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า - 3 ปี 8 เดือน 
 

4.8 ค่ำควำมนิยม  
บริษัทฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มา หากมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาสงูกว่าต้นทนุการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่านี ้
เป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทนุทนัที 
 
บริษัทฯแสดงคา่ความนิยมตามราคาทนุหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยคา่ของ 
คา่ความนิยมทกุปีหรือเม่ือใดก็ตามที่มีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้ 
 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้จากการรวมกิจการให้กับหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้จากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะท าการประเมินมลูค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี บริษัทฯจะรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ และ
บริษัทฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทนุจากการด้อยคา่ได้ในอนาคต 
 

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯและ         
บริษัทย่อย หรือถกูบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคมุไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบั
บริษัทฯและบริษัทย่อย 
 
นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึง่ท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่บริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมลูค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลูคา่ใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุตลอดอายุของสญัญาเช่า สินทรัพย์ท่ี
ได้มาตามสญัญาเช่าการเงินจะคดิคา่เส่ือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ท่ีเช่า   

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผู้ เช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทนุตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 
4.11 เงนิตรำต่ำงประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึง่เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการตา่ง ๆของแตล่ะกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูคา่ด้วยสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแตล่ะกิจการนัน้ 
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็น
ตวัเงินซึง่อยู่ในสกลุเงินตราตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน   

 ก าไร และขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนของกิจการ หากมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อย รับรู้ขาดทนุจากการ
ด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมลูค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นี มู้ลค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถงึมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกว่า  

 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 
4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 
  
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 
 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนกังานได้ร่วมกันจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ 

  
 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
บริษัทฯและบริษัทย่อยค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
 

4.14 ประมำณกำรหนีส้ิน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้ินไว้ในบญัชีเม่ือภาระผูกพันซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้งภาระ
ผกูพนันัน้ และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ 
 

4.15 ภำษีเงนิได้ 
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 
 ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทกึภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก

ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน 
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทกุรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความ
เป็นไปได้คอ่นข้างแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้
หกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้นัน้ 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะ
ท าการปรับลดมลูคา่ตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ
ตอ่การน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรายการท่ี
ได้บนัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้น 
 

4.16 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม 
มลูค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนีส้ินให้ผู้ อ่ืนโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า บริษัทฯและบริษัท
ย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมลูคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึง่มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี ้
สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ท่ี
เก่ียวข้องกบัสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีจะวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ให้มากท่ีสดุ 
 
ล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมที่ใช้วดัมลูคา่และเปิดเผยมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบง่ออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี ้
 
ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน ไม่วา่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึน้ 
  
ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุธิรรมส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 
 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ี
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบตอ่จ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและ
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงันี ้
 
สัญญำเช่ำ  
 
ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจใน
การประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่าดงักล่าวแล้วหรือไม่ 
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ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 
ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลูกหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านงึถงึประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท่ี้คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนัน้ เป็นต้น 
 
กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 
 
ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณมลูค่าสุทธิท่ีจะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือ
ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินและฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากสินค้าเส่ือมคณุภาพ โดยค านงึถงึอายขุองสินค้าคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ 
 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
 
ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ในการบนัทกึและวดัมลูค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลงั 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
เงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคดิลดที่เหมาะสมในการค านวณหามลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 
บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีท่ี
ไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่บริษัทฯและบริษัทย่อย จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผล
แตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเทา่ใด โดยพิจารณาถงึจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 
 
กำรประมำณต้นทุนงำนบริกำรตดิตัง้ – งำนโทรคมนำคม 
 
ในการรับรู้รายได้จากการบริการติดตัง้ - งานโทรคมนาคม บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องประมาณต้นทุนทัง้หมดท่ีจะใช้ในการ
บริการตดิตัง้ ซึง่ประกอบด้วย ต้นทนุคา่ออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทนุดงักล่าวขึน้จากประสบการณ์ใน
การประกอบธุรกิจและจะทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือเม่ือต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริงแตกต่างจากประมาณการ
อย่างมีสาระส าคญั 
 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
 
หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อ
สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 

ในระหวา่งปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านัน้ ซึง่
เป็นไปตามปกตธิุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี ้
 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษัทย่อย    
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)  
ขายสินค้า - - 1,178 8 ราคาทนุบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 2 ขึน้ไป 
ซือ้สินค้า - - 596 778 ราคาทนุบวกส่วนเพิ่มร้อยละ 2 ขึน้ไป 
เงินปันผลรับ - - 49,500 50,400  

 
ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ลกูหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ7) - - 1,409 1,234 

เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ15) - - 254 17,074 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 44,501 44,341 36,158 34,510 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,356 1,284 1,096 1,040 
รวม 45,857 45,625 37,254 35,550 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน      
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 622,343 714,521 508,301 637,992 
ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน 529,589 519,558 488,642 412,472 
3 - 6 เดือน 29,606 19,417 29,228 18,858 
6 - 12 เดือน 26,044 14,073 25,985 14,091 
เกิน 12 เดือนขึน้ไป 72,668 67,799 32,981 25,415 

รวมลกูหนีก้ารค้า 1,280,250 1,335,368 1,085,137 1,108,828 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (60,519) (64,597) (21,667) (22,949) 
รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั, สทุธิ 1,219,731 1,270,771 1,063,470 1,085,879 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)     
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถงึก าหนดช าระ     
ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน - - 22 9 
6 - 12 เดือน - - 153 - 
เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - 1,234 1,225 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 1,409 1,234 
รวมลกูหนีก้ารค้า, สทุธิ 1,219,731 1,270,771 1,064,879 1,087,113 
ลูกหนีอ่ื้น     
รายได้ค้างรับงานตดิตัง้ 5,990 9,154 5,703 9,154 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (916) (684) (916) (684) 
รายได้ค้างรับงานตดิตัง้ - สทุธิ 5,074 8,470 4,787 8,470 
มลูคา่งานตดิตัง้ท่ีแล้วเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 586,398 521,845 457,246 306,453 
ลกูหนีอ่ื้น 5,923 15,898 4,752 12,283 
เงินทดรองจ่าย 15,641 43,898 11,316 40,641 
รายได้ค้างรับอ่ืน  2,589 4,121 2,586 4,116 
คา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2,294 3,925 2,066 3,596 
รวมลกูหนีอ่ื้น, สทุธิ 617,919 598,157 482,753 375,559 
รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 1,837,650 1,868,928 1,547,632 1,462,672 
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8. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

 
ราคาทนุ 

รายการปรับลด 
ราคาทนุให้เป็น 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินค้าส าเร็จรูป 461,329 480,344 (31,085) (28,976) 430,244 451,368 
งานระหวา่งตดิตัง้ - งานโทรคมนาคม 91,941 130,986 - - 91,941 130,986 
งานระหวา่งตดิตัง้อ่ืน 139,734 66,489 - - 139,734 66,489 
รวม 693,004 677,819 (31,085) (28,976) 661,919 648,843 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
ราคาทนุ 

รายการปรับลด 
ราคาทนุให้เป็น 

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินค้าส าเร็จรูป 437,530 455,993 (20,240) (17,998) 417,290 437,995 
งานระหวา่งตดิตัง้ – งานโทรคมนาคม 30,719 4,589 - - 30,719 4,589 
งานระหวา่งตดิตัง้อ่ืน 111,796 66,489 - - 111,796 66,489 
รวม 580,045 527,071 (20,240) (17,998) 559,805 509,073 

 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทกึการปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ เป็นจ านวน 7 ล้าน
บาท (2559: 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท 2559: 7 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทนุขาย และมีการกลบัรายการ
ปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 5 ล้านบาท (2559: 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4 ล้านบาท 2559: 6 ล้านบาท)โดยน าไปหัก
จากมลูคา่ของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในระหวา่งปี 
 
9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทนุในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษัท ทนุเรียกช าระแล้ว สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทนุ 
เงินปันผลท่ีบริษัทฯ

รับระหวา่งปี 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ย่ี จ ากดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 49,500 - 
บริษัท นีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์  
   (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
10,000 

 
10,000 

 
70 

 
70 

 
344,859 

 
344,859 

 
- 

 
50,400 

รวม     494,859 494,859 49,500 50,400 
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บริษัท นีออนเวริคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“นีออนเวริคส์”) 
 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมกรรมการบริษัทของนีออนเวิรคส์ได้มีมติให้เพิ่มทนุจ านวน 1 ล้านบาท บริษัทฯได้จ่ายช าระ
ค่าหุ้นดงักล่าวตามสัดส่วนแล้วเป็นจ านวนเงิน 0.7 ล้านบาทเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2559 ทัง้นีก้ารเพิ่มเงินลงทุนดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบตอ่โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

 
10. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 
10.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
 

เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯมีมตอินมุตัใิห้บริษัทฯลงทนุซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท น า้ซ้อไฮโดร
เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 67,200 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100,000 ลาวกีบ เป็นจ านวนเงิน  6,720 ล้านลาวกีบ โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระ
คา่หุ้นดงักล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 27.7 ล้านบาท 
 
จากการประเมินฝ่ายบริหารเช่ือว่า มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินของบริษัท น า้ซ้อไฮโดร            
เพาเวอร์ จ ากดั ณ วนัท่ีเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่แตกต่างกนัอย่างเป็นสาระส าคญั ดงันัน้ผลตา่งระหว่างเงินจ่ายเพ่ือเข้าซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวกบัสินทรัพย์สทุธิจ านวน 2 ล้านบาท จงึถือเป็นคา่ความนิยมทัง้จ านวน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักล่าว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

สดัสว่น 
เงินลงทนุ 

มลูคา่ตามบญัช ี
ตามวิธีสว่นได้เสีย 

มลูคา่ตามบญัชี                   
ตามวิธีราคาทนุ 

   2560 2560 2560 
   (ร้อยละ)   

บริษัท น า้ซ้อไฮโดร     
   เพาเวอร์ จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่าย 
พลงังานไฟฟา้ 

 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 28 25,816 27,712 

 
10.2 ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบง่ขาดทนุจากการลงทนุในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมนบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯเข้าลงทนุในบริษัทร่วม ดงันี  ้

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษัทร่วม 
ส่วนแบง่ขาดทนุจาก                        เงิน

ลงทนุในบริษัทร่วม 
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจาก 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

 2560 2560 
บริษัท น า้ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากดั (1,286) (610) 
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10.3 ข้อมลูทางการเงินของบริษัทร่วม 
 

ข้อมลูทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท น า้ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยสรุปมีดงันี ้

(หน่วย: ล้านลาวกีบ) 
  2560 
ทนุเรียกช าระ   24,000 
สินทรัพย์รวม   40,790 
หนีส้ินรวม   19,008 
รายได้รวม  4,639 
ขาดทนุส าหรับปี  (1,626) 

 
สรุปรายการฐานะทางการเงินตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัท น า้ซ้อไฮโดรเพาเวอร์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560    
มีดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

 2560 

สินทรัพย์หมนุเวียน 13.7 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 145.4 

หนีส้ินหมนุเวียน (74.1) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 85.0 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ (ร้อยละ 28) 23.8 

คา่ความนิยม 2.0 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 25.8 

 



11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน อาคาร 
เคร่ืองตกแตง่

อาคาร 
เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ 

อปุกรณ์และ 
เคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ 

อปุกรณ์ที่ติดตัง้
ตามสญัญา 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 171,723 224,051 16,856 13,063 48,540 79,892 34,107 - 588,232 
ซือ้เพ่ิม - - 481 3,171 1,647 1,481 - 1,977 8,757 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (876) (154) (809) (3,244) - - (5,083) 
รับโอน (โอนออก) - - - (13) 13 - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 171,723 224,051 16,461 16,067 49,391 78,129 34,107 1,977 591,906 
ซือ้เพ่ิม - 354 543 320 2,493 7,746 - 417 11,873 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (600) (900) (490) (1,407) (2,609) (10,244) - - (16,250) 
รับโอน (โอนออก) - 1,494 - - - 900 - (2,394) - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 171,123 224,999 16,514 14,980 49,275 76,531 34,107 - 587,529 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 - 20,695 7,932 6,940 24,429 41,115 13,298 - 114,409 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 10,993 2,186 2,788 8,977 13,708 3,336 - 41,988 
คา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นที่จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - - (849) (122) (712) (2,644) - - (4,327) 
คา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นที่รับโอนและโอนออก - - - (5) 5 - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 - 31,688 9,269 9,601 32,699 52,179 16,634 - 152,070 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 11,054 1,943 2,726 7,776 12,115 3,334 - 38,948 
คา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นที่จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - (572) (379) (1,407) (2,594) (7,892) - - (12,844) 
คา่เสื่อมราคาส าหรับสว่นที่รับโอนและโอนออก - - - (15) 15 - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - 42,170 10,833 10,905 37,896 56,402 19,968 - 178,174 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 171,723 192,363 7,192 6,466 16,692 25,950 17,473 1,977 439,836 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 171,123 182,829 5,681 4,075 11,379 20,129 14,139 - 409,355 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี          
2559 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุบริการติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร)   41,988 
2560 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุบริการติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร)   38,948 
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11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดนิ อาคาร 
เคร่ืองตกแตง่

อาคาร 
เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ 

อปุกรณ์และ
เคร่ืองใช้ส านกังาน ยานพาหนะ 

อปุกรณ์ท่ี
ตดิตัง้ตาม
สญัญา 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ตดิตัง้ รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 162,200 189,330 6,746 10,178 40,165 64,300 34,107 - 507,026 
ซือ้เพิ่ม - - 234 3,001 1,002 1,481 - 900 6,618 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (876) (154) (806) (3,244) - - (5,080) 
รับโอน (โอนออก) - - - (13) 13 - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 162,200 189,330 6,104 13,012 40,374 62,537 34,107 900 508,564 
ซือ้เพิ่ม - - 510 231 2,204 68 - - 3,013 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (600) (900) (13) (7) (1,799) (4,612) - - (7,931) 
รับโอน (โอนออก) - - - - - 900 - (900) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 161,600 188,430 6,601 13,236 40,779 58,893 34,107 - 503,646 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 10,497 2,990 3,915 16,572 26,166 13,298 - 73,438 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - 9,558 1,146 2,090 8,084 11,884 3,336 - 36,098 
คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (849) (122) (711) (2,644) - - (4,326) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีรับโอนและโอนออก - - - (5) 5 - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 20,055 3,287 5,878 23,950 35,406 16,634 - 105,210 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี - 9,545 1,015 2,173 6,980 9,989 3,334 - 33,036 
คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่ายและตดั
จ าหน่าย 

- (572) (12) (7) (1,783) (4,321) - - (6,695) 

คา่เส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีรับโอนและโอนออก - - - (15) 15 - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 29,028 4,290 8,029 29,162 41,074 19,968 - 131,551 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 162,200 169,275 2,817 7,134 16,424 27,131 17,473 900 403,354 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 161,600 159,402 2,311 5,207 11,617 17,819 14,139 - 372,095 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
2559 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการตดิตัง้ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 36,098 
2560 (จ านวน 4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทนุบริการตดิตัง้ ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 33,036 

บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
140 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน          
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 22 ล้านบาท (2559: 26 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ล้านบาท     
(2559:22 ล้านบาท)) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอปุกรณ์จ านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู่
มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัคา่เส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 51 ล้านบาท (2559: 24 ล้านบาท)    
(งบการเงินเฉพาะกิจการ: 37 ล้านบาท (2559:13 ล้านบาท)) 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ไปค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน โดยมีมลูคา่สุทธิตาม
บัญชีเ ป็นจ านวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท (2559:  351 ล้านบาท)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ :  321 ล้านบาท                          
(2559: 331 ล้านบาท)) 

12. ค่าความนิยม 

บริษัทฯรวมค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชัน่ส์  
(ประเทศไทย) จ ากัด) เพ่ือทดสอบการด้อยค่าประจ าปี บริษัทฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจาก
ประมาณการทางการเงินซึง่ได้รับอนมุตัจิากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลมุระยะเวลา 5 ปี 

ข้อสมมตท่ีิส าคญัในการค านวณมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดงันี ้

อตัราการเตบิโตเฉล่ียของรายได้  - ร้อยละ 13.9 ตอ่ปี 
อตัราคดิลดก่อนภาษี   - ร้อยละ 10.1 ตอ่ปี 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาการเติบโตของรายได้จากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 
และอตัราคดิลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะท้อนถงึความเส่ียงซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์นัน้ 
 
อตัราการเติบโตท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาท่ีไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณการทางการเงินล่าสดุ 
เป็นอตัราท่ีไม่สงูกวา่อตัราการเตบิโตเฉล่ียระยะยาวของอตุสาหกรรมที่หน่วยสินทรัพย์นัน้ด าเนินงานอยู่ 
 
หากอตัราคดิลดเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 ตอ่ปี จะท าให้มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้คืนมีมลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี  
 
ทัง้นีฝ่้ายบริหารพิจารณาแล้วเช่ือวา่คา่ความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า 

 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 มลูคา่สทุธิตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

 
ความสมัพนัธ์
กบัลูกค้า 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวม 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 

ราคาทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 86,314 3,018 89,332 2,096 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (62,744) (1,847) (64,591) (1,507) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 23,570 1,171 24,741 589 
ราคาทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 86,314 3,018 89,332 2,096 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (39,110) (1,466) (40,576) (1,219) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 47,204 1,552 48,756 877 
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การกระทบยอดมลูคา่สทุธิตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
มลูคา่สทุธิตามบญัชีต้นปี 48,756 72,830 877 1,165 
ซือ้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - 5 - - 
คา่ตดัจ าหน่าย (24,015) (24,079) (288) (288) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชีปลายปี 24,741 48,756 589 877 

 
14. เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละตอ่ปี) 2560 2559 2560 2559 

สินเช่ือเพ่ือการน าเข้า 3.00 4,826 - - - 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 1.85 - 2.35 340,000 150,455 311,000 - 
รวม 

 
344,826 150,455 311,000 - 

 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดนิและสิ่งท่ีปลกูสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 
15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
            (หน่วย: พนับาท) 
       งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       2560  2559  2560  2559 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั   937,800  1,449,612 812,063         1,263,675 
เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทย่อย (หมายเหต ุ6)   -  -         254              17,074 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย         65,471       72,491    57,542              57,441 
รายได้รับล่วงหน้า      156,800                     78,748  122,743              48,935 
เจ้าหนีอ่ื้น         15,196       14,007    14,838              13,189 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น               1,175,267  1,614,858             1,007,440         1,400,314 
 
16.  สัญญางานให้บริการตดิตัง้ – งานโทรคมนาคม 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนการบริการติดตัง้ท่ีเกิดขึน้ปรับปรุงด้วยก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึง

ปัจจุบนัส าหรับสัญญางานให้บริการติดตัง้เป็นจ านวน 2,837 ล้านบาท (2559: 2,135 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
1,626 ล้านบาท (2559: 996 ล้านบาท) และมีจ านวนเงินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส าหรับงานให้บริการติดตัง้เป็น
จ านวนประมาณ 678 ล้านบาท (2559: 653 ล้านบาท)  (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 488 ล้านบาท (2559: 311 ล้านบาท)) 
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17. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม/ 

เงินกู้  (ร้อยละ) การช าระคืน งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2560 2559 
1 อตัราคงที่ส าหรับปีแรกและตัง้แต่           

ปีท่ีสองอตัราอ้างอิงกบั THBFIX 
ทกุเดือน เดือนละ 1.5 ล้านบาท             
เร่ิมตัง้แตส่ิงหาคม 2556 

 
37,840 

 
56,080 

2 อตัราคงที่ส าหรับปีแรกและตัง้แต่    ทกุเดือน เดือนละ 0.8 ล้านบาท   
 ปีท่ีสองอตัราอ้างอิงกบั THBFIX    เร่ิมตัง้แตก่รกฎาคม 2558 35,100 45,060 

รวม 72,940 101,140 
หกั: ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  (28,200) (28,200) 
เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 44,740 72,940 

 
 เงินกู้ ยืมดงักล่าวค า้ประกนัโดยการจ านองที่ดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างของบริษัทฯ 
 
 ภายใต้สญัญาเงินกู้  บริษัทฯต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบใุนสญัญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหนีส้ิน

ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนีใ้ห้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นต้น 
 
18. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 21,526 23,669 12,826 21,655 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดัจ าหน่าย (2,259) (2,469) (1,314) (2,351) 
รวม 19,267 21,200 11,512 19,304 
หกั: ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (6,459) (8,859) (4,927) (7,824) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจาก     
   ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 12,808 12,341 6,585 11,480 

 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะ ใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 2 ถงึ 5 ปี   
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าขัน้ต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงันี ้
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต า่ที่                  
ต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 7,467 14,059 21,526 5,608 7,218 12,826 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงิน              
รอการตดับญัชี  (1,008) (1,251) (2,259) (681) (633) (1,314) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่า             
ที่ต้องจา่ยทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 6,459 12,808 19,267 4,927 6,585 11,512 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ี              
ต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 9,954 13,715 23,669 8,864 12,791 21,655 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเช่าการเงิน          
รอการตดับญัชี  (1,095) (1,374) (2,469) (1,040) (1,311) (2,351) 

มลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่า        
ท่ีต้องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 8,859 12,341 21,200 7,824 11,480 19,304 

 

19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 34,739 21,790 30,936 18,565 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:     
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 4,443 4,155 3,933 3,681 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,082 924 960 820 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมตทิางการเงิน  - 4,470 - 4,470 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 3,429 - 3,429 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี - (29) - (29) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 40,264 34,739 35,829 30,936 

 
 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุแสดงได้ดงันี  ้
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  4,443 4,155 3,933 3,681 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,082 924 960 820 
รวมค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในรายการค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 5,525 5,079 4,893 4,501 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน า้หนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยประมาณ 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ:17 ปี) (2559: 18 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 18 ปี) 
 
สมมตฐิานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี  ้

  (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

อตัราคดิลด 3.1, 3.2 3.1, 3.2 3.1 3.1 
อตัราการขึน้เงินเดือน 4.0 - 11.0 4.0 - 11.0 4.0 - 11.0 4.0 - 11.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ขึน้กบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 0.0 - 16.0 0.0 - 16.0 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมตฐิานท่ีส าคญัตอ่มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อตัราคดิลด (4,202) 4,937 (3,719) 4,373 
อตัราการขึน้เงินเดือน  5,692 (4,884) 5,044 (4,325) 
     

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อตัราคดิลด (3,877) 4,573 (3,436) 4,054 
อตัราการขึน้เงินเดือน  4,847 (4,170) 4,297 (3,695) 
 

20. ทุนเรือนหุ้น 
 ในเดือนธนัวาคม 2558 และเดือนมีนาคม 2559 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัรวมกนัเป็นจ านวน 109,236,851 

หุ้น ท่ีราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1.249 บาท มีผลให้บริษัทฯมีทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วเพิ่มขึน้จากจ านวน 533,251,119 
บาท (หุ้ นสามัญ 1,066,502,238 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.5 บาท) เป็นจ านวน 587,869,544.50 บาท (หุ้ นสามัญ 
1,175,739,089 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) ซึง่บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุท่ีออกและช าระแล้วดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2559 และวนัท่ี 7 เมษายน 2559 

 
 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมตท่ีิส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

ก) อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 587,995,174.50 บาท เป็น 587,987,137 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ี
ยงัมิได้จ าหน่ายจ านวน 16,075 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 

ข) อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 587,987,137 บาท เป็น 588,036,884.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 99,495 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (CSS-W1) 

บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 
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21. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 ในเดือนมีนาคม 2559 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญจ านวน 66,335,806 หุ้น ท่ีราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1.249 

บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 82.9 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุท่ีออกและช าระแล้วดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 บริษัทฯจงึได้แสดงจ านวนดงักล่าวไว้ภายใต้หวัข้อ “ทนุเรือนหุ้น” ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินข้อ 20  

 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวนัสุดท้ายของการใช้สิทธิ มีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีหมดอายุจ านวนประมาณ 0.3 ล้านหน่วย 
เน่ืองจากไม่มีการใช้สิทธิจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
 2559 
 (หน่วย) 
ยอดคงเหลือต้นปี 55,512,475 
ใช้สิทธิในระหวา่งปี (55,233,882) 
ตดัจ าหน่ายสิทธิหมดอาย ุ (278,593) 

ยอดคงเหลือปลายปี - 

22. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนี ้
จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั
บริษัทฯได้จดัสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

 
23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 
 
 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 270,230 270,711 222,494 223,441 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 62,963 66,727 33,325 36,387 
คา่ขนส่ง 21,006 16,544 20,517 16,138 
คา่จ้างเหมางานตดิตัง้ 424,890 421,158 365,238 259,112 
คา่บริการส านกังาน 6,609 6,030 5,940 5,366 
คา่นายหน้า 23,581 33,392 21,106 24,073 
คา่เช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 9,235 9,683 6,277 6,273 
รายการปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็น               
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ 2,108 82 2,241 277 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างตดิตัง้ (15,184) (148,462) (52,974) (174,567) 
ซือ้สินค้าส าเร็จรูป  3,240,302 3,698,010 3,035,001 3,378,877 
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24. ภาษีเงนิได้  
 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับปี 58,774 50,081 52,961 37,064 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราว (8,285) (13,174) (1,533) (1,333) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 50,489 36,907 51,428 35,731 

 
จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประกอบแตล่ะส่วนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2559 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบัขาดทนุจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 1,580 

 
รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงันี ้
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 250,160 209,904 307,540 231,420 

     
อตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลคณูอตัราภาษี 50,032 41,981 61,508 46,284 
ขาดทนุทางภาษีท่ีถกูใช้ประโยชน์ในปีปัจจบุนั     
แตไ่ม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - (2,934) - - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
คา่ใช้จ่ายต้องห้าม 820 263 376 51 
คา่ใช้จ่ายที่มีสิทธิหกัได้เพิ่มขึน้ (620) (610) (556) (524) 
รายได้ท่ีได้รับยกเว้น - - (9,900) (10,080) 
ขาดทนุทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้ - (1,701) - - 
อ่ืนๆ 257 (92) - - 

รวม 478 (2,140) (10,080) (10,553) 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 50,489 36,907 51,428 35,731 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 8,492 9,261 4,516 4,727 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ 6,217 5,795 4,048 3,600 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,053 6,948 7,166 6,187 
ขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ - 1,701 - - 
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (774) (1,235) (821) (1,138) 
ปรับมลูคา่สินทรัพย์จากการซือ้บริษัทย่อย (6,790) (15,558) - - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 15,198 6,912 14,909 13,376 

โดยแสดงเป็น     
   สินทรัพย์ภาษเงินได้รอการตดับญัชี 20,994 22,470 14,909 13,376 
   หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (5,796) (15,558) - - 
รวม 15,198 6,912 14,909 13,376 
 

25. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน

ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี   
 ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน แสดงการค านวณได้ดงันี ้
 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 203,905 169,578 256,113 195,689 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 1,175,739 1,159,246 1,175,739 1,159,246 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.17 0.15 0.22 0.17 
 

26. ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ข้อมลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นีผู้้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบริษัทคือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่ม
บริษัท 
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานท่ีรายงานทัง้สิน้ 2 ส่วนงาน ดงันี ้ 
• ส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นส่วนงานท่ีเป็นผู้ จ าหน่ายสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานไฟฟ้า 
รวมถงึวสัดแุละอปุกรณ์ปอ้งกนัไฟลาม 
• ส่วนงานบริการตดิตัง้ เป็นส่วนงานท่ีให้บริการออกแบบและตดิตัง้ ระบบโทรคมนาคมและระบบปอ้งกนัไฟลาม 
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ผู้ มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแตล่ะหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบั
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานในงบการเงิน 
 
การบนัทกึบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับรายการธุรกิจกับ
บคุคลภายนอก 
 
ข้อมลูรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
จ าหน่าย 

อปุกรณ์ไฟฟ้า บริการตดิตัง้ งบการเงินรวม 
รายได้จากลกูค้าภายนอก 3,270,510 1,168,468 4,438,978 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย - 4,722 4,722 
การปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิท่ีจะ
ได้รับ 2,108 - 2,108 

ก าไรของส่วนงาน 369,552 315,804 685,356 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
จ าหน่าย 

อปุกรณ์ไฟฟ้า บริการตดิตัง้ งบการเงินรวม 
รายได้จากลกูค้าภายนอก 3,568,518 1,125,396 4,693,914 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย - 4,602 4,602 
โอนกลบัรายการปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือเป็น
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ (122) - (122) 

ก าไรของส่วนงาน 337,282 327,818 665,100 
 

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพขึน้ตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
(2559: อัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน) กองทุนส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ไทย) จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยใน
ระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 6.8 ล้านบาทและ 6.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5.8 ล้านบาทและ 5.6 ล้านบาท ตามล าดบั) 
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28. เงนิปันผล 
เงินปันผล อนมุตัโิดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น                         

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 118 0.10 
เงินปันผลระหว่างกาล   ส าหรับปี 

2559 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือ
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 70 0.06 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559 188 0.16 

    
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น                         

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 118 0.10 
เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับปี 

2560 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือ
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 94 0.08 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560 212 0.18 

 
29. ภาระผูกพันและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
29.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าทรัพย์สินต่าง ๆ และสญัญาบริการกบับคุคลภายนอกและ

บริษัทหลายแหง่ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่1 ถงึ 5 ปี 
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ ดงันี  ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 6 7 5 7 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 1 4 1 4 

 

29.2 การค า้ประกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค า้ประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพัน
ตามปกตธิุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค า้ประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบัเจ้าหนี ้ 215 215 215 215 
ค า้ประกนัการปฏิบตังิานตามสญัญา 87 131 71 69 
ค า้ประกนัการก่อสร้าง การประมลูงานก่อสร้าง     
   การย่ืนซองประกวดราคาและการช าระหนี ้ 104 123 104 104 
ค า้ประกนัขายสินค้า 29 31 29 31 
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30. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกัน เงินกู้ ยืมระยะสัน้ เจ้าหนี ้

การค้าและเจ้าหนีอ่ื้น หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินและเงินกู้ ยืมระยะยาว 
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี  ้
 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ฝ่ายบริหารควบคมุความเส่ียงนี ้
โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันัน้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคัญจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตั ว
เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อย
อาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูคา่ตามบญัชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้ หนีส้ิน

ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบีย้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจงึอยู่ในระดบัต ่า   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ และ
ส าหรับสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบีย้คงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี ้

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 900 - 262,073 - 262,973 0.10 - 0.75 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,837,650 1,837,650 - 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 183,369 - - - 183,369 0.55 - 1.40 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 344,826 - - - 344,826 1.85 - 3.00 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,175,268 1,175,268 - 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 6,459 12,809 - - 19,268 2.36 - 10.64 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 72,940 - 72,940 อตัราอิง THBFIX 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แท้จริง 
      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 876 - 457,495 - 458,371 0.10 - 0.75 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,868,928 1,868,928 - 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 180,759 - - - 180,759 0.55 - 1.40 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 150,455 - - - 150,455 2.35 - 3.40 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,614,858 1,614,858 - 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 8,859 12,341 - - 21,200 2.36 - 10.64 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 101,140 - 101,140 
อ้างอิงกบั 
THBFIX 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 106 - 90,984 - 91,090 0.10 - 0.75 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,547,632 1,547,632 - 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 176,049 - - - 176,049 0.55 - 1.40 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 311,000 - - - 311,000 1.85 - 1.95 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,007,439 1,007,439 - 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 4,927 6,585 - - 11,512 2.36 - 10.64 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 72,940 - 72,940 อตัราอิง THBFIX 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบีย้คงที่ อตัราดอกเบีย้ ไมมี่  อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึน้ลง อตัรา  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ที่แท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 130 - 262,622 - 262,752 0.10 - 0.75 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - - - 1,462,672 1,462,672 - 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 176,799 - - - 176,799 0.55 - 1.40 

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - - - 1,400,314 1,400,314 - 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 7,824 11,480 - - 19,304 2.36 - 10.64 

เงินกู้ยืมระยะยาว - - 101,140 - 101,140 อ้างอิงกบั THBFIX 

 
30.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับ

อตัราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูค่าตามบญัชี
ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
31. การบริหารจัดการทุน  
 
 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุท่ีส าคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจดัให้มีซึง่โครงสร้างทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้นโดย ณวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม
บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 1.10:1 (2559: 1.22:1) และเฉพาะบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 0.97:1 (2559: 
1.04:1) 

 
32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนมุัติจ่ายเงินปันผลประจ าปีเพิ่มเติมจากท่ีจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ทัง้นีม้ติดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

 
33. การอนุมัตงิบการเงนิ 
 
 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 






บริษัท คอมมิวนิ เคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

329 หมู 3 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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