




สารบญัรายงานประจาํปี ����

4
สาร

ประธาน

กรรมการ
6 8

รายงานคณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ 
10

รายงาน

คณะกรรมการ

สรรหาพิจารณา

คา่ตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล

รายงาน

คณะกรรมการ

บรหิารความเสี�ยง

ขอ้มลู

ทางการเงิน

โดยสรุป

ขอ้มลูทั�วไป 

และขอ้มลู

สาํคญัอื�น

นโยบาย 

และภาพรวม

การประกอบธรุกิจ

การเปลี�ยนแปลง

ที�สาํคญั

ขอ้มลู

หลกัทรพัย์

และผูถื้อหุน้

โครงสรา้ง

การจดัการ

รายงาน

การถือครอง

หลกัทรพัย์

นโยบาย

การจา่ย

เงินปันผล

25 26 28 30

54 55 56 70

รายงาน

คณะกรรมการ

บรหิาร

ลกัษณะ

การประกอบ

ธรุกิจ

คา่ตอบแทน

กรรมการ

11

32

72

รายงานประจาํปี 2562



12
รายงาน

คณะกรรมการ

ยทุธศาสตร์
13 14

วิสยัทศัน์

พนัธกิจ

วฒันธรรมองคก์ร

เปา้หมายการดาํเนิธรุกิจ

24
คณะกรรมการบรษัิท รายงาน

ความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

ตอ่รายงานทางการเงิน

ภาวะ

อตุสาหกรรม

และการแขง่ขนั

ปัจจยัความเสี�ยง ทรพัยส์นิที�ใช้

ในการประกอบธรุกิจ

นโยบายการลงทนุ

ของบรษัิทในบรษัิทยอ่ย

- การควบคุมภายใน 

และการบริหาร 

ความเสี�ยง

- รายงานระหว่างกนั  

คาํวิเคราะหฝ่์ายจดัการ รายงานของผูส้อบบญัชี

และงบการเงิน

การกาํกบั

ดแูลกิจการ

41 46 50 53

79 97 101 119

"สะทอ้นผลลพัธแ์หง่การกา้วสูอ่งคก์รคณุภาพ"

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    





 ตลอดปี 2562 ที�ผ่านมา บริษัทดาํเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกิจโลก ซึ�งถือเป็นอีกปีแห่งความทา้ทาย

ในการดาํเนินธรุกิจของบรษัิท ที�ตอ้งเผชิญกบัความเสี�ยงในการบรหิารจดัการกบัปัจจยัภายนอกที�ไมอ่าจหลกีเลี�ยงได ้ไมว่า่จะเป็นผลกระทบ

จากราคานํ�ามนัที�ผนัผวน ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที�ชะลอตวั และภาวการณแ์ข่งขนัที�ไรพ้รมแดนจะเขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อ

ชีวิตเพิ�มขึ �น สาํหรบัผลการดาํเนินงานในภาพรวมปี 2562  ของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยมีรายไดร้วมทั�งสิ �น 3,841 ลา้นบาท สว่นกาํไรสทุธิเทา่กบั 

86 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสทุธิตอ่หุน้เทา่กบั 0.07 บาท ถงึจะเป็นผลลพัธที์�ไมสู่ดี่นกัก็ตาม แตใ่นสภาวะการแขง่ขนัที�รุนแรงเชน่นี � บรษัิทไมห่ยดุ

ที�จะพฒันา  โดยบรษัิทไดมี้การปรบัเปลี�ยนกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการ เพื�อรองรบักบัการขยายธรุกิจ และเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ 

นอกจากการรกัษาฐานการดาํเนินธุรกิจเดิมที�มีอยู่ ยงัไดข้ยายธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนในต่างประเทศ โดยบริษัทเชื�อมั�นว่าธุรกิจดา้น

พลงังานทดแทน เป็นธุรกิจที�มีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ และยงัมีโอกาสในการเติบโตและสรา้งรายไดใ้หก้บับรษัิท

อยา่งยั�งยืนตอ่ไปในอนาคต

รางวัลแหง่ความภาคภมูใิจ 

 บรษัิทฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ั�งแตปี่ 2556 ดว้ยความมุง่มั�นที�จะเป็นองคก์รชั�นนาํที�มีการบรหิารงานอยา่งมืออาชีพ 

มีการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี มีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ โดยยดึถือปฏิบตัิตามนโยบายนี�มาตลอด จนทาํใหใ้นปีนี �บรษัิทไดร้บัรางวลัที�

ควรแก่การภาคภมิูใจจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี �

 1. ไดร้บัรางวลั 5 ดาว (                    ) โดยไดร้บัการ จดัอนัดบัจากโครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการ บรษัิทจดทะเบียนไทย

     ประจาํปี 2562 ใหอ้ยูใ่นกลุม่ดีเลศิ (Excellent) โดยไดค้ะแนน 90% และไดร้บัรางวลัระดบั Top Quartile ในกลุม่บรษัิทจดทะเบียน

     ที�มีมลูคา่หลกัทรพัย ์3,000-9,999 ลา้นบาท

 2. ไดร้บัรางวลั 5 ดาว (                        ) ในการประเมิน คณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทจดทะเบียนประจาํปี 2562 

     บรษัิทไดร้บัการจดัอนัดบั ใหอ้ยูใ่นกลุม่ดีเลศิ (Excellent) โดยไดค้ะแนน 100 คะแนนเตม็

 ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ผมขอขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้และผูมี้อปุการคณุในทกุ ๆ ดา้น ตลอดจนผูบ้รหิาร  และพนกังานทกุทา่น

ที�มีสว่นรว่มในการสนบัสนนุกิจการของบรษัิทดว้ยดีมาโดยตลอด และขอใหท้กุท่านเชื�อมั�นวา่คณะกรรมการบรษัิททกุท่านจะปฏิบตัิหนา้ที� 

ดว้ยความรบัผิดชอบอยา่งเตม็ความสามารถ โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายเป็นสาํคญั เพื�อใหบ้รษัิทมีการเตบิโตอยา่งมั�นคง

และยั�งยืนตอ่ไป  

(นายสมพงษ ์ กงัสวิวฒัน)์

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    5



 

6 รายงานประจ าปี 2562 

รายงานการก ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรท่ีคณะกรรมการบรษัิทก าหนด        
โดยมีอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ การสอบทานใหม้ีการรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งและเช่ือถือได้          
การสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย           
ที่เก่ียวขอ้ง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย           
ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจ าหน่ายไป                
ซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เ ก่ียวโยงกันหรือรายการ ที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย                  
การสอบทานและใหค้วามเห็น ต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน
ตลอดจน การใหฝ่้ายบริหารจดัใหม้ีกระบวนการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีสว่นไดเ้สียอยา่งเหมาะสม ส าหรบัรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 ซึง่มีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้ 
 

1. ไดส้อบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจ าปี  2562 ซึ่งเห็นว่ามีความถกูตอ้ง
เช่ือถือไดแ้ละเป็นงบการเงินท่ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและมีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ            
และเหมาะสมแลว้  
 

2. ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในส าหรับปี 2562 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส  าคัญ              
และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้แนะน าให้ฝ่ายบริหารปรับปรุง           
แกไ้ขระบบงาน และขอ้บกพร่องต่าง ๆ ใหม้ีความรดักุมและเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ในปี 2562 ไดพ้ิจารณาคดัเลือก     
แต่งตัง้บริษัท ริสกเ์ลส โซลชูั่น จ ากัด (“ผูต้รวจสอบภายใน”) ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอกท าหนา้ที่ตรวจสอบ     
และติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยบริษัท ริสก์เลส โซลูชั่น จ ากัด ได้มอบหมายให้นายศรรณ             
ทองประเสริฐ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบัติหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ        
ไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิแลว้เห็นวา่มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายใน
เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทยังไดจ้ัดตัง้ส  านักงานผู้ตรวจสอบภายใน         
ของบริษัท โดยมอบหมายใหน้างสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน ์เป็นตวัแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการท า
หนา้ที่ประสานงานกับบริษัทผูป้ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทไดท้ าสญัญาว่าจ้าง และรายงานผล       
การปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท              
เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินระบบควบคมุภายในอิสระ  
 

3. ได้สอบทานและให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย            
ที่เก่ียวขอ้งโดยเนน้ความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูที่เปิดเผยต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม
กนั สามารถอา้งอิงและตรวจสอบไดอ้ยา่งโปรง่ใส 

 

4. ไดส้อบทานการท ารายการไดม้าและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมทัง้รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี        
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในปี 2562 แลว้เห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเง่ือนไขทางการคา้ตามปกติ
ธุรกิจโดยทั่วไป 

 

5. ไดท้ าการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้แบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 
2562โดยไดร้่วมกันพิจารณาผลการประเมิน และก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ
ประสทิธิผล 

 

6. ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 โดยพิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑท์ี่ดี โดยไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัท     
เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว        
ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5874 หรือนายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3930 หรือนายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5730 แห่งบริษัท ส านกังาน   
อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นผูส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี



 

7 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

ประจ าปี 2562 ส าหรบับริษัท จ านวน 1,950,000 บาท เพิ่มขึน้ 100,000 บาท และค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทย่อย
จ านวน 955,000 บาท ซึ่งเท่ากบัปี 2561 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,905,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 100,000 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.6 ซึง่เห็นวา่เป็นคา่ตอบแทนที่เหมาะสมแลว้ 

 
7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัรไดโ้ดยไมถ่กูจ ากดัขอบเขต สามารถขอขอ้มลูโดยไมจ่ ากดั    

อีกทัง้ยังเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน            
หรอืหนว่ยงานอื่นที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

 

8.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุในรอบปี 2562 รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
ตรวจสอบทัง้สี่ท่านเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด และไดเ้ข้ารว่มประชุมครบทกุครัง้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการเขา้
ร่วมประชุมในปี 2562 และได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย โดยไดป้ระชุมร่วมกับ
ผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งและปรกึษาหารือกบัผูส้อบบญัชีเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อขอทราบขอ้สงัเกตเก่ียวกบังบการเงิน
และระบบการควบคมุภายใน ดา้นบญัชี โดยไมพ่บรายการท่ีบกพรอ่งและหรอืผิดปกติอยา่งมีนยัส าคญัแตอ่ยา่งใด 

 
 

รศ.ดร.ปิติพฒัน ์ฉตัรอคัรพฒัน ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 



 

8 รายงานประจ าปี 2562 

รายงานคณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 

  คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดขึน้ โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ส  าคญัไดแ้ก่ ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ์       
การพิจารณาสรรหากรรมการ คดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้ พิจารณา ทบทวน น าเสนอ และติดตามใหร้ะบบงานตา่ง ๆ ภายในองคก์รสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายและแนวทางที่วางไว ้และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีด้วยในปี 2562 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบดว้ยกรรมการ 3 ทา่น โดยมีรายนามดงันี ้
 
1. รศ.ดร.ปิติพฒัน ์  ฉตัรอคัรพฒัน ์   ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ 
2. คณุฉฐัภมูิ  ขนัติวิรยิะ        กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ 
3. คณุภณิดา เศวตวรรณรตัน ์          กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 
  ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจ านวน 1 ครัง้ซึ่งมีกรรมการ     
เขา้รว่มประชมุครบทัง้ 3 ทา่น โดยพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
 
1. ดา้นการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1.1 การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาบุคคลจากหลากหลายอาชีพ                 
ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เช่นกฎหมายวา่ดว้ยคณุสมบตัิกรรมการ กฎหมายวา่ดว้ย
บริษัทมหาชน และกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ ตลอดจนขอ้บงัคบั
บริษัท และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนีย้งัไดพ้ิจารณารายช่ือและคณุสมบตัิผูเ้หมาะสม   
ที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษัิทและตามโครงสรา้งกรรมการท่ีตอ้ง
มีความรูห้ลากหลายดา้นทกัษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพศ เป็นตน้ อีกทัง้ยงัตอ้งสามารถอุทิศเวลา
ใหก้บับรษัิทไดอ้ยา่งเต็มที่ นอกจากนัน้คณะกรรมการยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัคดัเลือก
เป็นคณะกรรมการบริษัทมายังบริษัท โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายช่ือในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม                          
โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลไดด้  าเนินการดงันี ้
1.1.1. สรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ           

ตามกระบวนการสรรหา และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่มี
ความเหมาะสม ก่อนจะน าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

1.1.2 สรรหากรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                  
โดยกรรมการไดด้  าเนินการสรรหาบคุคลที่มีความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหา และน าเสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

1.2 การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน โดยใชแ้นวปฏิบตัิในการ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย รวมทัง้ไดเ้ปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกัน ตลอดจนค านึงถึง      
ผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

1.3 การพิจารณาหลกัเกณฑก์ารวดัผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลก าหนดใหม้ีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัททัง้คณะ กรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้ีการ
พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอปุสรรคต่าง ๆในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อ
แกไ้ขปัญหารว่มกนัและน าไปสูก่ารปรบัปรุง พฒันา รวมทัง้ยงัเพิ่มประสิทธิผลการก ากบัดแูลกิจการ โดยมีหลกัการ
และหวัขอ้ในการประเมินผลสอดคลอ้งไปกบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบับรษัิท 



 

9 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

2 ดา้นบรรษัทภิบาล 
2.1 ติดตามและดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ติดตามและดูแลให้พนักงาน ผู้บริหาร           
และกรรมการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กร ทั้งนีไ้ด้สื่อสาร              
ใหพ้นกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการรบัทราบโดยเป็นสว่นหนึ่งของการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ รวมทัง้สื่อสารลงใน
เว็บไซตบ์รษัิท 
 

3 รางวลัแหง่ความภาคภมูิใจ ในปี 2562 ที่บรษัิท ไดร้บัรางวลัจากการประเมินดา้นการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้ 
 ไดร้บัรางวลั 5 ดาว (                  ) จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2562        

โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มี          
มลูคา่หลกัทรพัย ์3,000-9,999 ลา้นบาท  

 ไดร้บัรางวลั5 ดาว (                       ) ในการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทจดทะเบียนประจ า  
ปี 2562 โดยไดร้บัคะแนน 100% ซึง่อยูใ่นกลุม่ดีเลศิ (Excellent)  
 

4. แนวทางการพฒันาดา้นการก ากบัดแูลกิจการในปี 2563  
 ติดตาม ทบทวน และปรบัปรุงแก้ไขหลกัการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามคู่มือการก ากับดูแล    

กิจการท่ีดี  
 เผยแพร่การก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในองคก์รใหเ้ป็นที่เขา้ใจของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัและใหม้ี

ผลในกทางปฏิบตัิจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 

การด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถท าตามแผนงานที่ไดว้างไว ้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ยงัคงมุง่มั่น ที่จะพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีหโ้ปรง่ใส ดว้ยการบรหิารจดัการอยา่งมีคณุภาพ 
เพื่อมุง่สู ่การเป็นองคก์รที่เติบโตไปพรอ้มกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 
 
 
 
                       (รศ.ดร.ปิติพฒัน ์ฉตัรอคัรพฒัน)์ 
     ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
     
 

 
 



 

10 รายงานประจ าปี 2562 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักและใหค้วามส าคัญในการเตรียมความพรอ้มเพื่อป้องกันและรองรบั            
กับสถานการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดด้  าเนินงานเพื่อบริหาร
จดัการและลดความเสี่ยง ตลอดจนควบคมุก ากบัดแูล เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระบวนการจดัการความเสี่ยง                  
ที่เหมาะสม และมีประสทิธิภาพตอ่การด าเนินธุรกิจใหบ้รรลตุามเปา้หมายที่วางไว ้

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร          

จ านวน 4 ท่าน โดยในรอบปี 2562 ไดม้ีจัดใหม้ีการประชุมจ านวน 1 ครัง้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเขา้ร่วมประชุม    
ครบทกุทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชมุในปี 2562 เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆดงันี ้

 
1. ทบทวนความเสีย่งทกุระดบั ใหค้รอบคลมุตามกลยทุธ ์การด าเนินงานของบรษัิท ประกอบดว้ยความเสีย่งดา้นธุรกิจ

ของบรษัิท ความเสีย่งดา้นการเงิน ความเสีย่งดา้นการตอ่ตา้นทจุรติ และความเสีย่งดา้นอื่น ๆ  
 

2. พิจารณาก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เพื่ อบริหารความเสี่ยง               
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี บรษัิทยอมรบัได ้รวมทัง้ก าหนดแผนรองรบั ปอ้งกนัเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งขึน้ในอนาคต 

 
3. ติดตาม และ ทบทวนการด าเนินงาน ตามแผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ภายใตน้โยบายและกรอบการบริหาร        

ความเสี่ยงที่ก าหนดไว ้เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ           
โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าการติดตามและสอบทานการจัดการความเสี่ยงของบริษัท            
และบรษัิทยอ่ยเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามที่ไดต้ัง้ไว ้

 
4. ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุน                              

และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจภายใตร้ะบบควบคมุความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบตัิตามหลกัสากล               
ที่สอดคลอ้งกนั อีกทัง้ยงัเป็นการลดทอนความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 
5. จดัท าประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นการทบทวนผลงาน ประเด็น ปัญหา          

และอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อแกไ้ขปัญหา
ร่วมกัน  และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป            
ตามเปา้หมายที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายไว ้
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

สอดคลอ้งกบัระบบควบคมุภายใน และแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 
 
 
                    
 
      
         2 
 

 
 

 

(นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน)์ 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 



 

11 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

ในปี 2562 สภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัวและต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ทั้งภำยใน            
และภำยนอกประเทศที่ยงัคงเกิดขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง ดว้ยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงจ ำเป็นตอ้งเรง่เสริมสรำ้งควำมแข็งแกรง่ใหก้บัองคก์ร
ในทุก ๆ ด้ำนเพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและพรอ้มก้ำวสู่กำรต่อยอดกำรขยำยธุรกิจเพื่อควำมเติบโต          
อย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรบริหำรไดท้ ำหนำ้ที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำตร วจสอบและกลั่นกรอง         
เรือ่ง   ตำ่ง ๆท่ีส ำคญัก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพื่อพิจำรณำตดัสนิใจ  

 
โดยในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม 12 ครัง้ เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่ส  ำคัญของบริษัทฯ โดยได้

รำยงำนผลกำรประชมุพรอ้มแนวทำงใหก้ำรแกไ้ขปัญหำและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

1. ก ำหนดแผนและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินงำน         
ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทรว่มในแต่ละสำยธุรกิจ และไดม้ีกำรถ่ำยทอดแผนงำนดงักลำ่วไปสูผู่บ้รหิำร
และพนักงำนทุกระดับในองค์กรให้ได้ทรำบ เพื่อน ำไปปฏิบัติให้ สอดคล้องและเป็นไปตำมเป้ำหมำย                 
ที่ไดก้ ำหนดไว ้ 
 

2. ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจำรณำตรวจสอบ ติดตำม                   
ผลกำรด ำเนินงำนของทุกสำยธุรกิจเป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่วำงไว้
ตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มอบหมำย 

 
3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติกำรเข้ำลงทุน และกำรเข้ำร่วมประมูลงำนในโครงกำรต่ำง ๆ                 

โดยคณะกรรมกำรบริหำรไดม้ีกำรพิจำรณำกลั่นกรอง ใหค้วำมเห็นชอบ หรืออนุมตัิกำรเขำ้ลงทนุ และ/หรือ 
กำรเขำ้รว่มประมลูในโครงกำรใหม่ ๆ ตลอดจนเขำ้ด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ตำมที่เห็นสมควร โดยค ำนึงถึง
ประโยชนข์องบริษัท และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท         
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 
 

4. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ควบคุมควำมเสี่ยง             
และก ำหนดแผนงำนใหต้รงตำมวตัถปุระสงคท์ี่คณะกรรมกำรบรษัิทฯ มอบหมำย  

 
5. ก ำหนดนโยบำยอตัรำค่ำตอบแทนและโครงสรำ้งเงินเดือนของพนกังำน พิจำรณำนโยบำยอตัรำค่ำตอบแทน

และโครงสรำ้งเงินเดือนของพนกังำนใหเ้ป็นไปตำมระเบียบและขอ้บงัคบัของบรษัิท  
 

6. จัดท ำประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริหำรปีละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นกำรทบทวนผลงำน ประเด็น ปัญหำ      
และอปุสรรคต่ำง ๆในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริหำรบริหำร ระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำเพื่อแกไ้ขปัญหำ
รว่มกนั  และน ำไปสูก่ำรปรบัปรุงและพฒันำกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมเปำ้หมำย   
ที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยไว ้
 

คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมมุ่งมนัที่จะปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต และรอบคอบ ที่มุ่งเนน้          
ถึงควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำน อีกทั้งคณะกรรมกำรบริหำรยังพรอ้มที่จะพัฒนำธุรกิจอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ โดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

 
 
 
 

 นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน ์ 
                                                                                                                  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร              



 

12 รายงานประจ าปี 2562 

รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร ์
 

คณะกรรมการยทุธศาสตร ์ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรที่คณะกรรมการบรษัิท
ก าหนดขึน้ โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ ก าหนดนโยบายหลกัเกณฑใ์นการเขา้ลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม 
รวมทัง้ การเขา้ลงทนุในโครงการตา่ง ๆ และรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการยทุธศาสตรต์อ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท และรายงานต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีดว้ย โดยในรอบปี 2562 ไดม้ีจัดใหม้ี   
การประชมุจ านวน 5 ครัง้ เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆดงันี ้
 

1. ก าหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาก าหนดกลยทุธแ์ละแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ       
ในเรือ่งของการลงทนุ เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัน าไปปฏิบตัิ  
 

2. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในเรือ่งของการลงทนุ เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนงานและเปา้หมาย
ที่วางไว ้ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย  

 
3. ด าเนินการวิเคราะหค์วามเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในดา้นของการลงทุน ควบคุม     

ความเสีย่ง และก าหนดแผนงานใหต้รงตามวตัถปุระสงคท์ี่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย  
 

4. จัดท าประเมินตนเองของคณะกรรมการยุทธศาสตรปี์ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นการทบทวนผลงาน ประเด็น ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตรร์ะหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน          
และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย                  
ที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายไว ้
 
คณะกรรมการยทุธศาสตรม์ีความมุง่มนัที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริต และรอบคอบ ที่มุ่งเนน้

ถึงความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการด าเนินงาน อีกทัง้คณะกรรมการยุทธศาสตรย์ังพรอ้มที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

 
 
 
 

 นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน ์ 
                                                                                           ประธานคณะกรรมการยทุธศาสตร ์

  

 

 



วสัิยทศัน ์พนัธกจิ วัฒนธรรมองคก์ร และเป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ

" เป็นบริษัทชั�นนาํในการดาํเนินธุรกจิดา้นวศิวกรรมสื�อสาร ธุรกจิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และพลังงานทดแทน และการจดัจาํหน่ายสินค้าวศิวกรรมงานระบบดว้ยการบริหารจดัการที�ดมีคุีณภาพ "

-  ดาํเนินการจดัจาํหนา่ยและสง่สนิคา้ทางดา้นวิศวกรรมดว้ยราคาที�เหมาะสมและบรกิาร ที�ไดม้าตรฐาระดบัดีเยี�ยม 
   เพื�อความพงึพอใจสงูสดุสาํหรบัลกูคา้ของบรษัิท
-  ดาํเนินการตดิตั�งระบบโทรคมนาคมดว้ยนวตักรรมที�ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามมาตรฐานสากล
-  ดาํเนินการประมลูงานและตดิตั�งระบบงานดา้นวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนสาํเรจ็
   เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยัระดบัสากล
-  ดาํเนินงานธรุกิจดา้นพลงังานทดแทนและบรหิารจดัการพลงังาน ตามนโยบายภาครฐั 
   เพื�อใหเ้ป็นแหลง่พลงังานทางเลือกใหมที่�สาํคญัของประเทศไทย

วสัิยทศัน์

พนัธกจิ

วัฒนธรรม

องคก์ร
T O C S S

Self 
Development

Team Organization 
Commitment

Coordination Service Mind

ทาํงานเป็นทีม 

ประสานงานรว่มกนักบัผูอื้�น

เพื�อมุง่สูผ่ลลพัธ์

ขององคก์ร

อยา่งมีประสทิธิภาพ

มีสว่นรว่มกบักิจกรรมของ

องคก์รและใหค้วามสาํคญั

กบัการแกไ้ขปัญหา

ภายใตพ้นัธะสญัญาที�มี

เปา้หมายเดียวกนั

สื�อสารชดัเจน ตรงประเดน็ 

มีประสทิธิภาพในการโนม้นา้ว 

และเจรจาตอ่รอง 

เขา้ใจในความตอ้งการ/

ความคาดหวงัของลกูคา้ 

แสดงพฤตกิรรมบรกิาร

ไดเ้หมาะสม เพื�อใหล้กูคา้

พงึพอใจ และประทบัใจ 

การขวนขวาย สนใจใฝ่รู ้

พฒันาตนเอง ปรบัปรุง 

ประยกุตค์วามรู ้

ใหเ้กิดประโยชน์

ในการปฏิบตังิาน

เป้าหมาย

การดาํเนิน

ธุรกจิ

 บรษัิทมีเปา้หมายที�จะรกัษาความเป็นผูน้าํตลาดดา้นการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้า และอปุกรณไ์ฟฟ้าที�มีคณุภาพ  

     และมาตรฐานสงู รวมทั�งจาํหนา่ยสนิคา้ในลกัษณะของศนูยบ์รกิารครบวงจร(One-Stop Service) คือมีสนิคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัสายไฟฟา้

     และอปุกรณไ์ฟฟา้ที�หลากหลายและครบถว้นทกุหมวดหมูเ่พื�อจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ ทาํใหล้กูคา้มีความสะดวกและง่ายในการสั�งซื �อ

     และรบัมอบสนิคา้ รวมทั�งมีเปา้หมายที�จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดร้วดเรว็และมีประสทิธิภาพ เพื�อใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ 

 บรษัิทมีเปา้หมายในการสรา้งและรกัษาความเป็นผูใ้หบ้รกิารระดบัชั�นนาํของประเทศในงานดา้นบรกิารรบัออกแบบและตดิตั�ง

ระบบงานปอ้งกนัไฟลามและระบบโทรคมนาคมโดยมุง่พฒันาประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน และการใหบ้รกิารที�มีคณุภาพที�ไดม้าตรฐาน

ตลอดจนการสรา้งความมั�นใจใหแ้ก่ลกูคา้โดยการสง่มอบงานใหไ้ดต้รงตามคณุภาพที�ตอ้งการและตามกาํหนดเวลา ดว้ยความมุง่มั�นดงักลา่ว

ทาํใหบ้รษัิทประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินธรุกิจเป็นอยา่งดี

 นอกจากนี�บริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาํหรบัดา้นการบริหารจดัการคณุภาพอย่างเป็นระบบจาก 

บรษัิท ยไูนเตด็ รจิีสตรา้ ออฟ ซสิเตม็ (ประเทศไทย) จาํกดั (URS) อยา่งไรก็ตามบรษัิทยงัคงมุง่มั�นพฒันาประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้สงูสดุ ดงันั�นในปี ���� บรษัิทไดด้าํเนินการปรบัปรุงระบบคณุภาพใหมี้ความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั 

โดยขยายขอบเขตการระบุความเสี�ยงและโอกาสที�มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร รวมทั�งการวางแผนและ

ควบคมุการเปลี�ยนแปลงที�อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การผลติและการสง่มอบผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร ดว้ยความมุง่มั�นในการพฒันาระบบคณุภาพ

มาอย่างต่อเนื�อง ทาํใหบ้ริษัทสามารถยกระดบัไปสู่การรบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตรา้ ออฟ 

ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (URS) 

 อีกทั�งบรษัิทยงัมีเปา้หมายขยายธรุกิจเพื�อใหค้รอบคลมุงานทางดา้นการตดิตั�งระบบสื�อสารอื�นๆ รวมถงึการขยายธรุกิจไปใน

อตุสาหกรรมที�เติบโตและเป็นนโยบายของภาครฐั เช่นระบบงานดา้นวิศวกรรมสื�อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ยเทคโนโลยีที�ทนัสมยั

ระดบัสากลและธรุกิจพลงังานเพื�อเป็นแหลง่พลงังานทางเลือกใหมที่�สาํคญัของประเทศไทย

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    13



คณะกรรมการบริษัท

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา

ตาํแหนง่  ประธานกรรมการบรษัิท /  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร / 

  ประธานบรหิารความเสี�ยง / ประธานกรรมการยทุธศาสตร ์

อาย ุ  54  ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

• 208,148,836 หุน้  (17.70% ของทนุชาํระแลว้และมีสทิธิออกเสียงทั�งหมด)

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการตลาด สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุน่ 50/2549

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 154/2554

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 27/2555

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD)  รุน่ 15/2555

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยากร ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ 20

ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการ

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง

ประธานกรรมการบรษัิท

ประธานกรรมการยทุธศาสตร์

กรรมการ 

กรรมการ 

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2548 – ปัจจบุนั

• ปี 2554 – ปัจจบุนั

• ปี 2555 – ปัจจบุนั

• 25 ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั

• 25 ก.พ. 2562 – ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) จาํนวน 2 บรษัิท

• ปี 2540 – ปัจจบุนั

• ปี 2558 – ปัจจบุนั

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี์�

บจก.นีออน เวิรคส ์คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 
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รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

ตาํแหนง่  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

  สรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการยทุธศาสตร ์

อาย ุ  58  ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน) 

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

- ไมมี่ –

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาเอก สาขาการบญัชี The Manchester Metropolitan University,UK

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2548

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรพิจารณา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล

กรรมการยทุธศาสตร์

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2548-ปัจจบุนั

• ปี 2555-ปัจจบุนั

• ปี 2555-ปัจจบุนั

• ปี 2561-ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน)

-ไมมี่ -

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    15



นายฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ

ตาํแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณา

  คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบรหิารความเสี�ยง /

  กรรมการยทุธศาสตร์

อาย ุ  58  ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 12 กนัยายน 2557 (รวมเวลา 5 ปี 3 เดือน)

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

- ไมมี่ –

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาโท  บรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ 100/2551

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ 6/2551

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ 8/2548

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน

และบรรษัทภิบาล / กรรมการบรหิาร

ความเสี�ยง 

กรรมการยทุธศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 3 บรษัิท

• ปี 2557-ปัจจบุนั

• ปี 2561-ปัจจบุนั

• ปี 2556-ปัจจบุนั

• ปี 2562-ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน)

-ไมมี่ -

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.มอร ์รเีทิรน์

บมจ.ไอ ที ซตีิ �
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รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา

ตาํแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยทุธศาสตร ์ 

อาย ุ  63  ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 1 มกราคม 2558 (รวมเวลา 5 ปี )

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

- ไมมี่ –

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) สถาบนัเทคโนโลยี

   พระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร ลาดกระบงั

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ 119/2552

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Financial Statements for Director 2556

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• หลกัสตูรพฒันาผูน้าํนกับรหิารระดบัสงู  2540

• หลกัสตูรการกาํกบัดแูลกิจการสาํหรบักรรมการและ ผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจ

   และองคก์รมหาชน (PDI) รุน่ 6/2554

• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ 17

• หลกัสตูรวิทยาการการจดัการสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ 1

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการยทุธศาสตร์

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ  

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 3 บรษัิท

• ปี 2558-ปัจจบุนั

• ปี 2561-ปัจจบุนั

• ปี 2556-ปัจจบุนั

• ปี 2557-ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2556 – ปัจจบุนั 

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บมจ.ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร์

บมจ.บางกอกชีท เม็ททลั

บจก.พีอีเอ เอม็คอม อินเตอรเ์นชั�นแนล

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    17



ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

ตาํแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการยทุธศาสตร ์

อาย ุ  63  ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 23 กมุภาพนัธ ์2560 (รวมเวลา 2 ปี 10 เดือน)

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

• 50,000 หุน้ (0.004% ของทนุชาํระแลว้และมีสทิธิออกเสียงทั�งหมด)

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• Universite de Paris ประเทศฝรั�งเศส

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 198/2557

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที� 23/2559

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program รุน่ที� 5/2561

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Design Thinking Deep for Executive Board 2562

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• นกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ที� 52/2550

• การปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ที� 6/2556

• นกับรหิารการเงินการคลงัภาครฐัระดบัสงู (บงส.) รุน่ที� 1/2557

• วิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที� 20/2558

• หลกัสตูรการบรหิารการทอ่งเที�ยว (TME) รุน่ 1/2560

• ผูน้าํธรุกิจระดบัโลก (GBL) รุน่ที� 2/2560
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ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรรมการยทุธศาสตร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา

คา่ตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒิุ

ประธานคณะทาํงานยทุธศาสตรร์ฐัมนตรี

ประธานอนกุรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ์

และประเมินผลงานผูว้า่การการทอ่งเที�ยว

แหง่ประเทศไทย (ททท.)

รองประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการ

บรหิารและกลั�นกรองวาระการประชมุ

คณะกรรมการนโยบายการทอ่งเที�ยวแหง่ชาติ

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการ

นโยบายการทอ่งเที�ยวแหง่ชาติ

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้รงคณุวฒิุ

ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

คณะอนกุรรมการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ

ประเมินผลการปฏิบตังิานของผูว้า่การ

คณะกรรมการตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 

งบลงทนุและเงินสาํรองคณะอนกุรรมการ

กาํหนดแนวทางและวิธีการจดัหารายได้

การกีฬาแหง่ประเทศไทย (กกท.)

คณะอนกุรรมการบรหิารความเสี�ยงและ

ควบคมุภายใน/คณะกรรมการปรบัปรุงแกไ้ข

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัการทอ่งเที�ยว

แหง่ประเทศไทย (ททท.)  

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 3 บรษัิท

• ปี 2560-ปัจจบุนั

• ปี 2561-ปัจจบุนั

• ปี 2559-ปัจจบุนั

• 1 ก.ย.2561-ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) จาํนวน 4 บรษัิท

• ปี 2560-ปัจจบุนั

• ปี 2560-ปัจจบุนั

• ปี 2561-ปัจจบุนั

• ปี 2562-ปัจจบุนั

• ปี 2562-ปัจจบุนั

• ปี 2562-ปัจจบุนั

• ปี 2562-ปัจจบุนั

• ปี 2562-ปัจจบุนั

• ปี 2562-ปัจจบุนั

 

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น 

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น 

บมจ.พี ที จี เอน็เนอยี

บมจ.บี จิสตกิส์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ

มหาวิทยาลยันานาชาติราฟเฟิลส์

มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย์

กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา

กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา

กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา

กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา

กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา

กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    19



นายโอภาส  ติยวัฒนาโรจน์

ตาํแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี�ยง / 

  กรรมการยทุธศาสตร ์/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 

อาย ุ  54 ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

• 58,339,711 หุน้ (4.96% ของทนุชาํระแลว้และมีสทิธิออกเสียงทั�งหมด)

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 50/2549

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 92/2554

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม

กรรมการยทุธศาสตร์

กรรมการ   

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน � บรษัิท

• ปี 2548 – ปัจจบุนั

• ปี 2554 – ปัจจบุนั

• ปี 2555 – ปัจจบุนั

• ปี 2556 – ปัจจบุนั

• ปี 2561 – ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2558 – ปัจจบุนั

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น 

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บจก.นีออน เวิรคส ์คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 
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นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ตาํแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี�ยง / 

  กรรมการยทุธศาสตร ์/ กรรมการผูจ้ดัการสายงานธรุกิจและผลติภณัฑ์

อาย ุ  53 ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

• 30,058,756 หุน้ (2.56% ของทนุชาํระแลว้และมีสทิธิออกเสียงทั�งหมด)

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 50/2549

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 92/2554

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบันกับรหิารรุน่ที� �� สถาบนัพระปกเกลา้(ปศส.��)

• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู 

   สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.��)

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานธรุกิจ

และผลติภณัฑ์

กรรมการยทุธศาสตร์

กรรมการ   

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2548 – ปัจจบุนั

• ปี 2554 – ปัจจบุนั

• ปี 2555 – ปัจจบุนั

• ปี 2556 – ปัจจบุนั

• ปี 2561 – ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2540 – ปัจจบุนั

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น 

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี์�

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    21



นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน์

ตาํแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน

  และบรรษัทภิบาล / กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการยทุธศาสตร ์

  กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน – บญัชี

อาย ุ  56 ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

• 3,341,688 หุน้ (0.28% ของทนุชาํระแลว้และมีสทิธิออกเสียงทั�งหมด)

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 37/2548

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2548

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที� 12

• หลกัสตูรเทคนิคการจดัทาํและยื�นแบบ ข.1 ใหถ้กูตอ้งตามประกาศปปช. 

   จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชปูถมัภ ์พ.ศ. 2556

• หลกัสตูรนกับรหิารการเงินการคลงัภาครฐัระดบัสงู รุน่ 3/2559

• หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2560

• หลกัสตูรผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหมเ่กี�ยวกบัสญัญาที�ทาํกบัลกูคา้

   และสญัญาเชา่ที�มีผลตอ่การจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทจดทะเบียน

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารความเสี�ยง 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน – บญัชี

กรรมการยทุธศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ    

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2548 – ปัจจบุนั

• ปี 2554 – ปัจจบุนั

• ปี 2555 – ปัจจบุนั

• ปี 2556 – ปัจจบุนั

• ปี 2561 – ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) จาํนวน 2 บรษัิท

• ปี 2540 – ปัจจบุนั

• ปี 2558 – ปัจจบุนั

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น 

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี์�

บจก.นีออน เวิรคส ์คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 
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นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

ตาํแหนง่  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการยทุธศาสตร ์/ 

  กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ / เลขานกุารบรษัิท

อาย ุ  56 ปี

สญัชาต ิ  ไทย

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการ  

• 8 สงิหาคม 2548 (รวมเวลา 14 ปี 8 เดือน)

สดัสว่นการถือหุน้บรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

• 1,502,928 หุน้ (0.13% ของทนุชาํระแลว้และมีสทิธิออกเสียงทั�งหมด)

คณุวฒิุทางการศกึษา 

• ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ประวตักิารฝึกอบรม

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 37/2548

• ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2548

ประวตักิารอบรมอื�น ๆ

• หลกัสตูร พื �นฐานและกฎเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทจดทะเบียน รุน่ที� 6/2554

• หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ 27/2551

ประสบการณท์าํงาน

ชว่งเวลา
ตาํแหนง่ ชื�อหนว่ยงาน / บรษัิท / ประเภทธรุกิจ

กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ

เลขานกุารบรษัิท

กรรมการยทุธศาสตร์

กรรมการ

กรรมการ    

บรษัิทจดทะเบียน จาํนวน 1 บรษัิท

• ปี 2548 – ปัจจบุนั

• ปี 2554 – ปัจจบุนั

• ปี 2556 – ปัจจบุนั

• ปี 2556 – ปัจจบุนั

• ปี 2561 – ปัจจบุนั

กิจการอื�น (ที�ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) จาํนวน 2 บรษัิท

• ปี 2540 – ปัจจบุนั

• ปี 2558 – ปัจจบุนั

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น  

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น 

บมจ.คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น

บจก.ซี.เอส.เอส.เอนเนอรยี์�

บจก.นีออน เวิรคส ์คอมมนิูเคชั�น (ประเทศไทย) 

บรษัิท คอมมิวนิเคชั�น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน)    23
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน)              
และบริษัทย่อย ซึ่งจัดท าขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยว์่าดว้ยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ            
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบไดส้อบทาน           
และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

 
คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก ากับดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาล รวมทัง้ จัดใหม้ีและด ารงไวซ้ึ่งระบบการบริหาร   

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา                   
และเพียงพอที่จะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์ิน ตลอดจนป้องกันไมใ่หเ้กิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 
โดยคณะกรรมการบริษัท  ไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระท าหนา้ที่ ก ากับดูแล             
งบการเงิน ประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสรา้งความ

เช่ือมั่นไดว้่างบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส์ โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน   
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดถกูตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 

 
 
       
             

  (นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน)์ 
              ประธานกรรมการบรษัิทและประธานกรรมการบรหิาร 

 
 



 

 

25 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน (พันบาท)       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร             4,439               4,530  3,792 

รำยไดร้วม          4,462              4,566  3,841 

ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยรวม             4,201              4,338  3,720 

ก ำไร(ขำดทนุ)ขัน้ตน้               261                 228  121 

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ(สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท)               204                170 85 

ฐานะการเงนิ (พันบาท)       
สนิทรพัยร์วม             3,606              3,442  3,631 

หนีส้นิรวม             1,889              1,745 1,988 

สว่นของผูถื้อหุน้             1,717               1,697  1,643 

สนิคำ้คงเหลอื               446                431 629 

ข้อมูลต่อหุ้น       
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิตอ่หุน้(สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท) 0.17 0.14 0.07 

เงินปันผลตอ่หุน้ 0.18 0.12 0.02 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุน้ 1.46 1.44 1.41 

อัตราส่วนทางการเงนิ (ร้อยละ)       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 15% 14% 14% 

อตัรำก ำไรสทุธิ (สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท) 5% 4% 2% 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%) 12% 10% 5% 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 1.56 1.45 1.37 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้(เทำ่) 1.10 1.03 1.21 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอืน่ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบรษัิท  :   บรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์  :   CSS 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  :   จ าหน่ายสายไฟฟา้และอปุกรณไ์ฟฟา้ประเภทอื่น ๆ รวมทัง้เป็นผูใ้หบ้รกิารติดตัง้ระบบ

โทรคมนาคม ระบบปอ้งกนัไฟลาม และอื่น ๆ  
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่   :   329 หมู ่3 ต าบลบา้นใหม ่ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี  
ที่ตัง้สาขาชลบรุ ี  :   59 หมู ่7 ต าบลบางพระ  อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี
เลขทะเบียนบรษัิท   :   0107548000561 
โทรศพัท ์  :   02-018-1111 
โทรสาร   :   02-018-1142 
เว็บไชต ์  :    www.cssthai.com 
เลขานกุารบรษัิท  :   นางสาวนงนชุ  เตมศีรสีขุ 
  โทร : 02-018-1111 / Email : secretary@cssthailand.com 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์  :   นางประภสัสร ลกัษณว์ฒุวิงศ ์
      โทร : 02018-1111 ตอ่ 5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com  
ทนุจดทะเบียน  :   588,036,884.50 บาทแบง่เป็นหุน้สามญั 1,176,073,769 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว ้0.50บาท  
ทนุช าระแลว้  :   587,869,544.50 บาทแบง่เป็นหุน้สามญั 1,175,739,089 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว ้0.50บาท 
 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทยอ่ย 
ช่ือบรษัิทยอ่ย (1)  :   บรษัิท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่ จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัหนว่ยงานราชการเป็นหลกั   
   และเป็นตวัแทนในการประสานงานซือ้ขายสนิคา้ตา่ง ๆ 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่   :  329 หมู ่3 ต าบลบา้นใหม ่ อ าเภอปากเกรด็  จงัหวดันนทบรุ ี   
ที่ตัง้สาขาชลบรุ ี  : 59 หมู ่7 ต าบลบางพระ  อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุ ี
เลขทะเบียนบรษัิท  : 0125540007891 
โทรศพัท ์  : 02-018-1111 
โทรสาร   :  02-018-1142 
ทนุจดทะเบียน  :   150,000,000 บาทแบง่เป็นหุน้สามญั 1,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
ทนุช าระแลว้ :   150,000,000 บาทแบง่เป็นหุน้สามญั 1,500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ : รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช าระแลว้ 
 
ช่ือบรษัิทยอ่ย (2)  :   บรษัิท นีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่นส ์(ประเทศไทย)จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารติดตัง้เสาสญัญาณและอปุกรณโ์ทรคมนาคม 
  ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาเครอืขา่ยระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey 
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่  :  10 ซอยนาคนวิาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร    
เลขทะเบียนบรษัิท : 0105549083701 
โทรศพัท ์ : 02-539-6693 
โทรสาร   :  02-539-6795 
ทนุจดทะเบียน  :   10,000,000 บาทแบง่เป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
ทนุช าระแลว้ :   10,000,000 บาทแบง่เป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
สดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้ : รอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 
 
 
  

mailto:secretary@cssthailand.com


 

27 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลอ้ำงอิง 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
  เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์: 02-009-9386  โทรสาร : 02-009-9476 
ผูส้อบบญัชี :  นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตตกิลุ / นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน /นายณฐัวฒุิ สนัตเิพ็ชร 
  บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 
  193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศพัท ์: 0-2264-0777   โทรสาร : 0-2264-0789-90 
ผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน  : บรษัิท รสิกเ์ลส โซลชูั่น จ ากดั 
   เลขที่ 43 ซอยอดุมสขุ 30 แยก 1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
   โทรศพัท ์: 086-379-8600 
 
ข้อมูลส ำคัญอืน่ 
- ไมม่ี - 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2537 โดยมี
วตัถปุระสงคแ์รกเริ่มเพื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายและติดตัง้วสัดแุละอปุกรณ ์ป้องกนัไฟลาม (Passive Fire Protection) ส  าหรบั
อาคารสงูและโรงงานอตุสาหกรรม ตอ่มาบรษัิทไดม้ีการขยายกิจการอยา่งตอ่เนื่องไปยงัธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยสายไฟฟา้ประเภท
ต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่นที่เก่ียวขอ้งกับระบบงานไฟฟ้าจากผูผ้ลิตชัน้น าระดับสากล เช่นสายไฟฟ้าทั่วไปส าหรบัใช้ในอาคาร        
และโรงงานอตุสาหกรรม โคมไฟฟ้าส าหรบัใชภ้ายในและภายนอกอาคารหมอ้แปลงไฟฟ้า ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า และวสัดอุปุกรณ์      
ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลาม โดยมีลกูคา้ทัง้หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป นอกจากนัน้บริษัทยงัไดใ้หบ้ริการ
ด้านงานติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงงานก่อสรา้งและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่          
ระบบโทรศัพทพ์ืน้ฐาน และในปี 2558 บริษัทไดข้ยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจติดตัง้ระบบงานดา้นวิศวกรรมสื่อสาร
เทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทัง้ธุรกิจดา้นพลงังานทดแทนและบริหารจัดการพลงังาน ตามนโยบายภาครฐั  ซึ่งที่ผ่านมา         
จะเห็นไดว้า่ บริษัทมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการขยายสูธุ่รกิจใหม่ๆ เพื่อตอ่ยอดการด าเนินธุรกิจตลอดเวลา 
ซึง่ถือวา่เป็นนโยบายและหวัใจหลกัในการด าเนินงานของบรษัิท 

 
กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

 แผนการขยายฐานลกูคา้ประเภทซือ้มาขายไปใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีขายและกลุม่อตุสาหกรรมเพิ่มมากขึน้รวมทัง้ขยาย
ฐานลกูคา้ในกลุม่หนว่ยงานราชการ 

 เพิ่มความหลากหลายของสนิคา้และบรกิารเพื่อใหส้ามารถขยายฐานลกูคา้และรองรบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้
ที่มีอยู่เดิมไดม้ากขึน้ รวมทัง้จดัหาพืน้ท่ีคลงัสินคา้เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้   
ที่มีอยูเ่ดิมและกลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งทั่วถึงและรวดเรว็ยิ่งขึน้ รวมทัง้สามารถประหยดัตน้ทนุในการขนสง่ 

 มุ่งเนน้การเติบโตในธุรกิจใหบ้ริการติดตัง้โดยเฉพาะดา้นระบบโทรคมนาคมตามการขยายตวัของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมภายในประเทศ และสามารถปรบัตวัไดท้นักบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนีบ้ริษัท   
ยังมีเป้าหมายที่ขยายกิจการที่เก่ียวขอ้งกับงานดา้นโทรคมนาคมพรอ้มกับธุรกิจตัวแทนจ าหน่าย เพื่อรองรับ          
การเติบโตของธุรกิจของบริษัทในประเทศเพื่อนบา้นที่มีศกัยภาพและมีแนวโนม้ในการเติบโตสงู เช่น สาธารณรฐั
แหง่สหภาพพมา่เป็นตน้ 

 สรา้งและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคา้ โดยการใหค้วามส าคัญกับการให้บริการทั้งก่อนและหลงัการขาย
ตลอดจนการรกัษาคุณภาพและมาตรฐานในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้เพื่อสรา้งความพึงพอใจและความไวว้างใจ      
ในการเลอืกใชบ้รกิารของบรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง 

 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุก ๆระดับ เพื่อใหก้้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และลดการพึ่งพิง
บคุลากรหลกั โดยในแตล่ะปีบรษัิทจะมีงบประมาณส าหรบัการสง่บคุลากรเขา้ฝึกอบรมมาโดยตลอด 

 ขยายธุรกิจใหห้ลากหลายเพื่อตอบสนองกับการสรา้งรายไดแ้ละผลตอบแทนระยะยาวเช่นการลงทุนในธุรกิจ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจพลงังานทดแทนตามนโยบายภาครฐั 

 ขยายธุรกิจและการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศพม่า และกลุ่มประเทศ AEC เพื่อลดการพึ่งพิง          
และผลกระทบจากการแข่งขนัตลาดภายในประเทศ รวมทัง้แสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโตในอนาคตที่ยั่งยืน
ใหก้บับรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

โครงสร้างการถอืหุ้นดังนี ้
  

 

  
 

  

 

 

  

 

 
 
 
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี ่จ ากัด 

บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่ จ ากดั เดิมช่ือ บริษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด ์แอคเซสซอรี่ส ์จ ากดั ไดก้่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี    
6 พฤศจิกายน 2540 โดยมีวตัถปุระสงคแ์รกเริ่มเพื่อด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆ และอปุกรณอ์ื่น    
ที่เก่ียวขอ้งระบบงานไฟฟ้าจากผูผ้ลิตชั้นน าระดับสากล อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ได้โอนธุรกิจดา้นการ         
เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑส์ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง  ๆไปรวมกับบริษัท ในปี 2555 บริษัทมีนโยบาย             
ให ้ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการ และเป็นตวัแทนในการประสานงานซือ้ขายสินคา้ต่าง ๆ    
โดยในการด าเนินงานตา่ง ๆ จะใชบ้คุลากรของบรษัิทเป็นหลกั  

ปัจจบุนั บรษัิท ซี.เอส.เอส.เคเบิล้ แอนด ์แอคเซสซอรีส่ ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์
ยี่ จ ากัด ต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 โดยมีส  านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 329 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด               
จ.นนทบรุ ีซึง่เป็นท่ีตัง้เดียวกบัส านกังานใหญ่ของบรษัิท โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้จ านวน 150 ลา้นบาท นอกจากนี ้
ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่ ยงัมีสาขาจ านวน 1 สาขา ตัง้อยูเ่ลขที่ 59 หมูท่ี่ 7 ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี 

 

บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ากัด ไดก้่อตัง้เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจ

ใหบ้รกิารติดตัง้เสาสญัญาณและอปุกรณโ์ทรคมนาคม ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาเครอืขา่ยระบบโทรคมนาคมแบบ Turnkey โดยกลุม่
ลกูคา้หลกัไดแ้ก่ ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรคมนาคม เช่น บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (AIS), บรษัิท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (TRUE), บรษัิท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) (DTAC), องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศ
ไทย (TOT) เป็นตน้ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้จ านวน 10 ลา้นบาท โดยมีส  านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 10           
ซ.นาคนิวาส 47 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัท น ้าซ้อไฮโดรเพาเวอร ์จ ากัด 
 บริษัท น า้ซอ้ ไฮโดร เพาเวอร ์จ ากัด เป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตัง้และจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายของสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2014 มีวัตถุประสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า   
พลงังานน า้  โดยมีส  านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ บา้นน า้งอม เมืองเวียงทอง แขวงบอลคิ าไซ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

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

กฎหมายประเทศเวียดนาม โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ที่จงัหวดัฟเูยีย้น 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม จ านวน 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้รวม 99.216 เมกะวตัต ์ 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

       บจก. ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่  
99.99% 

บจก. นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคช่ันส ์
(ประเทศไทย)  

70% บจก.น า้ซ้อ ไฮโดร เพาเวอร ์
38% 

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company  
25% ของทุนทีเ่รียกช าระ 



 

30 รายงานประจ าปี 2562 

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
 

 มีนาคม 2560 บรษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ส าหรบัการบรหิารจดัการคณุภาพ
อยา่งเป็นระบบจาก บรษัิท ยไูนเต็ด รจิีสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส(์ประเทศไทย)จ ากดั (URS)  

 ตลุาคม 2560 มติคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2560 ไดม้ีมติเขา้ลงทนุในบรษัิท น า้ซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์
จ ากัด โดยบริษัทเข้าท าการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 67,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้               
หุน้ละ 100,000 ลาวกบั คิดเป็นจ านวนรอ้ยละ 28 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ของบริษัท 
น า้ซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยประกอบธุรกิจผลติกระแสไฟฟา้พลงัน า้ 
รางวัลที่ได้รับปี 2560 
 ไดร้บัคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยไดร้ับ

คะแนนรอ้ยละ 99 จากคะแนนเต็ม 100 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
 ไดร้บัคะแนนประเมินเกณฑค์ุณภาพการส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่ดีบริษัท   

จดทะเบียนไทย โดยอยูใ่นระดบั 4 ดาว จากสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 

 เมษายน 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิทฯมีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯลงทนุซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
ของบริษัท น า้ซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์จ ากดั จ านวน 33,600 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100,000 ลาวกีบ
เป็นจ านวนเงิน 3,360 ลา้นลาวกีบ เพื่อรกัษาสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 28 โดยบรษัิทฯ
ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดังกล่าวแลว้  เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นจ านวนเงินรวม
ประมาณ 13.5 ลา้นบาท 

 กนัยายน 2561 ประชมุคณะกรรมการของบรษัิทฯมีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯลงทนุซือ้หุน้สามญัของบรษัิท  
น า้ซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์จ ากดั จ านวน 36,000 หุน้คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของหุน้ที่ออกและ
ช าระแลว้จากผูถื้อหุน้เดิมรายหนึ่ง โดยบริษัทฯไดจ้่ายช าระคา่หุน้บางสว่นเป็นจ านวน
เงินรวมประมาณ 14.6 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2561 ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯมีสดัสว่น
การถือหุน้ของบรษัิท น า้ซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์จ ากดั คิดเป็นรอ้ยละ 38 

 พฤศจิกายน 2561 มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2561  มีมติท าบนัทึกขอ้ตกลง ลงทนุรว่ม กบับริษัท
โซล่า เพาเวอร ์แมนเนจเมน้ท(์ประเทศไทย) จ ากัด ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นประเทศเวียดนาม ขนาดก าลงัการผลิตรวม 99.216 เมกะวัตต ์ของ   
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศเวียดนาม ท่ีด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีจังหวดัฟูเยีย้น 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม โดยลงทนุซือ้หุน้สามญัจ านวน 1,250,000 หุน้ มลูคา่
หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียน และคิดเป็นรอ้ยละ 35ของทนุท่ีเรยีกช าระ
ในปี 2561 กบัผูร้ว่มลงทนุคือบรษัิทโซลา่ เพาเวอร ์แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

รางวัลที่ได้รับปี 2561 
 ไดร้บัคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 โดยไดร้บั

คะแนนเต็ม 100 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
 ไดร้บัคะแนนประเมินเกณฑค์ณุภาพการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการที่ดีบรษัิท   

จดทะเบียนไทย โดยอยูใ่นระดบั 5 ดาว จากสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 

 มกราคม 2562 Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ไดด้  าเนินการเรียกช าระ
ทุนจ านวน 137,806 ลา้นดองเวียดนาม จากเดิมทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 362,194 
ลา้นดองเวียดนาม คิดเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้จ านวน 500,000 ลา้น
ดองเวียดนาม โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 1,378,065 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 
100,000 ดองเวียดนาม เนื่องจากบรษัิทฯไมไ่ดล้งทนุเพิ่มในหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากเดิมรอ้ยละ 35 ลดลงเหลือ        
รอ้ยละ 25 
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 กมุภาพนัธ ์2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯลงทุนซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) จ านวน 330,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 100,000 ดองเวียดนาม คิดเป็นจ านวนเงิน 33,000 ลา้นดองเวียดนาม 
(เทียบเทา่ประมาณ 45 ลา้นบาท) เพื่อรกัษาสดัสว่นการถือหุน้รอ้ยละ 25 โดยบริษัทฯ
ไดจ้่ายช าระคา่หุน้ดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรกฎาคม 2562 บริษัท น า้ซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์จ ากดั มีหนงัสือแจง้การเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 36,000 
ลา้นกีบ เป็น 47,200 ลา้นกีบ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 112,000 หุน้ มลูค่า 
ที่ตราไวหุ้น้ละ 100,000 กีบ   

 กนัยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯลงทุนซือ้หุน้สามญั
เพิ่ มทุนของ  Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ( “PKS” )  จ านวน 
375,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100,00 ดองเวียดนาม คิดเป็นจ านวนเงิน 37,500 ลา้นดอง
เวียดนาม เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 25 โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระค่าหุน้
จ านวน 32,955 ลา้นดองเวียดนาม(เทียบเท่าประมาณ 45 ลา้นบาท) โดยบริษัทฯได้
จ่ายช าระคา่หุน้ดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯลงทุนซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท น า้ซอ้ไฮโดรเพาเวอร ์จ ากัด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯไดจ้่าย
ช าระคา่หุน้ลว่งหนา้แลว้เป็นจ านวน 16.6 ลา้นบาท 
รางวัลที่ได้รับปี 2562 
 ไดร้บัคะแนนประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยไดร้บั

คะแนนเต็ม 100 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
 ได้รับคะแนนประเมินเกณฑ์คุณภาพการส ารวจการก ากับดูแลกิจการที่ดี    

บรษัิทจดทะเบียนไทย โดยอยูใ่นระดบั 5 ดาว จากสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ไดร้บักิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จาก

สถาบนัไทยพฒัน ์
 
 
ความสัมพันธกั์บกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

- ไมม่ี - 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้ 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สายไฟฟา้ 2,288.04 51.27 2,584.37 56.60 2,427.54 63.21 

หลอดไฟและอปุกรณส์อ่งแสงสวา่ง 431.56 9.67 131.85 2.89 20.99 0.55 

ทอ่รอ้ยสายไฟฟา้และอปุกรณป์ระกอบติดตัง้ 114.63 2.57 84.15 1.84 86.52 2.25 

อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟา้ 373.49 8.37 325.41 7.13 494.06 12.86 

วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบปอ้งกนัไฟลาม 40.62 0.91 32.19 0.71 29.58 0.77 

หมอ้แปลงไฟฟา้ 13.90 0.31 19.79 0.43 6.22 0.16 

อื่น ๆ 8.27 0.19 34.38 0.75 21.33 0.56 

รวมรายได้จากการขาย 3,270.51 73.29 3,212.14 70.35 3,086.24 80.36 

รายไดจ้ากการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม 1,114.71 24.98 986.91 21.62 343.13 8.94 

รายไดจ้ากการติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลาม 35.31 0.79 37.60 0.82 39.71 1.03 

รายไดจ้ากการบรกิารติดตัง้อืน่ ๆ 18.45 0.41 293.47 6.43 322.69 8.40 

รวมรายได้บริการติดตัง้ 1,168.47 26.18 1,317.98 28.87 705.53 18.37 

รายไดอ้ื่น ๆ 23.51 0.53 35.52 0.78 48.90 1.27 

รวมรายได้ 4,462.49 100.00 4,565.64 100.00 3,840.67 100.00 
 

ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย (รวมเรยีกวา่ “บรษัิท”) ด าเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิคา้ประเภท
สายไฟฟา้และอปุกรณอ์ื่น ๆที่เก่ียวกบัระบบไฟฟา้ และการใหบ้รกิารออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกนัไฟ
ลาม รวมทัง้ใหบ้ริการงานดา้นบ ารุงรกัษาระบบโทรคมนาคมและการประสานงานดา้นอื่น  ๆทัง้นีล้กัษณะของผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารของบรษัิท มีรายละเอียดดงันี ้

1. ธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 
บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับระบบงานไฟฟ้า รวมถึงวัสดุ        
และอุปกรณป์้องกันไฟลามจากผูผ้ลิตตราสินคา้ชัน้น าระดบัสากลต่าง  ๆ เช่น ตราสินคา้ Phelps Dodge ตราสินคา้ 
Bticino และตราสินคา้ 3M เป็นตน้ โดยบริษัทไดจ้ดัหาผลิตภณัฑด์งักล่าวดว้ยการสั่งซือ้สินคา้ในประเทศผ่านผูผ้ลิต
ภายในประเทศที่เป็นบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศที่ตัง้ในประเทศไทย รวมทัง้การสั่งซือ้สินคา้ชนิดพิเศษโดยการ
น าเขา้จากผูผ้ลิตจากต่างประเทศ และจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่กลุ่มลกูคา้ภาคเอกชนเป็นหลกั ทัง้ที่เป็ นผูร้บัเหมา
ทั่วไป เจ้าของโครงการ และรา้นคา้ขายส่ง และปลีกที่ตัง้อยู่ครอบคลุมพืน้ที่ทั่วประเทศ โดยบริษัทมีทีมงานขาย          
ท าหนา้ที่ติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่าง  ๆ และมีคลงัสินคา้ 3 แห่ง ท าใหส้ามารถ
จดัสง่ผลิตภณัฑไ์ปยงัลกูคา้อยา่งรวดเร็วเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้บริษัทยงัเลง็เห็น
ความส าคัญทางดา้นความปลอดภัยในสินคา้ จึงไดจ้ัดท าประกันภัยผลิตภัณฑใ์นระหว่างการขนส่ง เพื่อส่งมอบ
ผลิตภณัฑไ์ปยงัลกูคา้อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพสงูสดุ ทัง้นี ้ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีรายได้
จากการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยผลิตภณัฑ์    
ที่บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่าย สามารถแบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ประกอบการติดตัง้ อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟ้า วสัดุ และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกันไฟลามและหมอ้แปลง
ไฟฟา้ โดยผลติภณัฑแ์ตล่ะประเภทมีรายละเอียดดงันี ้
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(1.1) ผลิตภณัฑป์ระเภทสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า  ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย
สายไฟฟา้ประเภทตา่ง ๆ โดยสว่นใหญ่เป็นการจ าหนา่ยตราสนิคา้ Phelps 
Dodge ซึ่งเป็นหนึ่งในผูผ้ลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุของประเทศไทย ทัง้นี ้
สายไฟฟ้าที่บริษัทจ าหน่ายคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 57 และ 63 
ของรายไดร้วมในปี 2561 และปี 2562โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกัตาม
ลกัษณะการใชง้านไดแ้ก่สายไฟฟ้าทั่วไปส าหรบัใชใ้นอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าพิเศษส าหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และ
สายไฟฟา้ส าหรบังานระบบวิศวกรรมสือ่สารโทรคมนาคม 

 

(1.2) ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณต์ิดตั้ง 
 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง ในการวางระบบเดิน  สายไฟฟ้า 
ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่มีต่อสายไฟฟ้า    
และจดัเรียงสายไฟฟ้าใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ย ปัจจุบนับริษัทไดจ้ าหน่าย
ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าที่เป็นเหล็กเคลือบสงักะสี ท่อเหล็กอ่อน และอุปกรณ์      
ขอ้ต่อต่าง ๆภายใตต้ราสินคา้ Arrowpipe และท่อและขอ้ต่อพีวีซีขาวตรา
สนิคา้ ARR ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ULมาตรฐาน IEC และมาตรฐาน 
มอก. 770–2553และ มอก.2133 – 2545 อีกทัง้บริษัทยงัไดจ้ าหน่ายทอ่โพ
ลเีอทิลนี TGG และTAP ซึง่มีคณุสมบตัิเป็นฉนวนไฟฟา้เพื่อปอ้งกนักระแส 

ไฟฟ้ารั่วและทนทานต่อสภาพแวดลอ้มจากการฝังดินกกลบ นอกจากนัน้ บริษัทยงัไดจ้ าหน่ายอุปกรณป์ระกอบการ
ติดตัง้อื่น เช่น อปุกรณข์อ้ตอ่ทอ่พีวีซี สขีาว เป็นตน้ ภายใตต้รา ARR ทัง้นี ้สนิคา้ประเภททอ่รอ้ยสายไฟฟา้และอปุกรณ์
ประกอบการติดตัง้ที่บรษัิทไดจ้ าหนา่ยมีสดัสว่นการจ าหนา่ยประมาณรอ้ยละ 2 ของรายไดร้วมในปี 2561 และปี 2562 

 

(1.3) อุปกรณค์วบคุมระบบไฟฟ้า 
อุปกรณค์วบคุมระบบไฟฟ้า บรษัิทเป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิคา้ตราสนิคา้ 
บีทีชิโน (Bticino) ประเภทสวิตชไ์ฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าหรือเตา้รบัไฟฟ้า เตา้รบั  

โทรทศัน ์เตา้รบัโทรศพัท ์สญัญาณไฟ เบรกเกอร ์และอปุกรณป์อ้งกนัไฟรั่ว 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ผลิตภัณฑต์ราสินคา้ Bticino ไดร้บัการออกแบบมาอย่าง
สวยงามและทนัสมยั มีความปลอดภยัมีคณุภาพและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ โดยไดร้บัรองมาตรฐานคณุภาพสากลจาก IEC  
และ  NEMA รวมทัง้ มอก.พรอ้มกบั UNI EN  29000 – ISO 9000 ทัง้นี ้
สนิคา้ประเภทอปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟา้ที่บรษัิทไดจ้ าหนา่ยมีสดัสว่นการ 

จ าหนา่ยประมาณรอ้ยละ 7 และ 13 ของรายไดร้วมในปี 2561 และปี 2562 
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(1.4) วัสดุและอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม 
 

วัสดุและอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม บรษัิทไดร้บั  

การแต่งตัง้จากบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ากดั (3M) ใหเ้ป็นตวัแทน
จ าหน่ายวสัดุและอุปกรณป์้องกันไฟลาม เพื่อใชอุ้ดช่องว่างตามท่อ
และผนงั ซึง่ในกรณีที่เกิดอคัคีภยั วสัดดุงักลา่วจะขยายตวัปิดช่องวา่ง     
เพื่อป้องกันไฟหรือควนัพิษที่จะลามจากบริเวณหนึ่งไปยงัอีกบริเวณ
หนึง่ ทัง้นี ้วสัดแุละอปุกรณป์อ้งกนัไฟลามที่บรษัิทจ าหนา่ยมีอยู่หลาย
รูปแบบดว้ยกนัซึง่การเลอืกใชว้สัดรูุปแบบใดในการติดตัง้นัน้ขึน้อยู่กบั 

กับลักษณะความต้องการของลูกคา้ ทั้งในด้านความสวยงาม และความคงทนในการใช้งาน โดยวัสดุดังกล่าว              
มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟลามได้ตั้งแต่ประมาณ 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน        
Under Laboratories (UL) นอกจากนัน้ บริษัทยงัไดจ้ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าอื่น ๆ ของตราสินคา้ 3M เช่น อุปกรณ์   
ต่อสายไฟฟ้า ชุดหวัต่อส าหรบัสายเคเบิล ฉนวนหุม้สายเคเบิล เครื่องตรวจวดัอณุหภมูิส  าหรบัจุดต่อในอปุกรณไ์ฟฟา้  
และเครื่องจกัรกล (Non-contact infrared thermometer) สเปรยเ์พื่องานไฟฟ้า และเทปส าหรบัใชใ้นงานระบบไฟฟ้า
ซึ่งมีมากกว่า 30 ชนิด โดยเป็นเทปที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า เทปที่ใช้กันความชืน้ เทปที่ใช้ในบริเวณที่มีความรอ้นสูง       
จนถึงเทปที่ใชพ้นัท่อเหล็กเพื่อกนัสนิม ทัง้นี ้วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลาม และผลิตภณัฑไ์ฟฟา้    
มีสดัสว่นการจ าหนา่ยประมาณรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วมในปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั 
 

(1.5) หม้อแปลงไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า  เ ป็นสินค้าที่ เ ก่ียวเนื่องในระบบจ าหน่าย  

ไฟฟ้าแรงสงู โดยหมอแปลงไฟฟ้าท าหนา้ที่แปลงแรงดนัไฟฟ้าแรงสงู
จากสายไฟฟ้าแรงดนัสูงในระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า เพื่อใหม้ี
แรงดันไฟฟ้าลดลงมาอยู่ในระดับที่ตรงกับความตอ้งการของผู้ใช้
ไฟฟ้า ทัง้นีห้มอ้แปลงไฟฟ้าที่บริษัทจ าหน่ายมีสดัส่วนการจ าหน่าย
ประมาณรอ้ยละ 0.4 และ 0.2 ของรายไดร้วมในปี 2561 และปี 2562 
ตามล าดบั 
 
 

2. ธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ 
 ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้รกิารออกแบบและติดตัง้ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 29 และรอ้ยละ 
18  ของรายไดร้วม ตามล าดับ ทัง้นี ้ธุรกิจใหบ้ริการออกแบบและติดตัง้ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ        
(1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม (Communication System) (2) ระบบป้องกันไฟลาม        
(Fire Protection System) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 (2.1) ธุรกิจการให้บริการออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบงานโทรคมนาคม 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาวะอตุสาหกรรมดา้นโทรคมนาคมมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท าใหบ้ริษัทไดเ้ล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการใหบ้ริการติดตัง้เสา
โทรคมนาคมตัง้แต่ปี 2542 เป็นตน้มา ปัจจุบันบริษัทสามารถใหบ้ริการดา้นออกแบบ จัดหา และรบัเหมาติดตัง้ระบบงาน
โทรคมนาคมซึ่งประกอบดว้ยระบบสง่สญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และระบบโทรศพัทพ์ืน้ฐานอย่างครบวงจรดว้ยทีมงานวิศวกร
มืออาชีพที่มีประสบการณก์วา่ 21 ปี ทัง้นี ้ในการรบังานติดตัง้เสาโทรคมนาคม บริษัทจะด าเนินการศกึษาและออกแบบงานเสา
โครงเหล็กในรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่งสามารถปรบัเปลี่ยนสดัสว่น รูปแบบ ขนาดความสงูและน า้หนกัของเสา
โทรคมนาคมเพื่อใหส้อดคลอ้งตามความตอ้งการของลกูคา้และประสทิธิภาพในการรบัสง่สญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี รวมทัง้การ
ออกแบบเพื่อรองรบัการติดตัง้อปุกรณส์ื่อสารในระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบสง่สญัญาณโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูป้ระกอบการ
ระบบตา่ง ๆ ท่ีใหบ้รกิารสญัญาณโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ระบบพาวเวอร ์ระบบทางเดินสายไฟฟา้ เป็นตน้ จากนัน้ บรษัิทจะด าเนินการ
ว่าจา้งผูร้บัเหมาช่วงเป็นผูด้  าเนินการปรบัปรุงพืน้ที่ก่อสรา้ง วางเสาเข็มประกอบเสาโครงเหล็ก และติดตัง้อปุกรณส์ื่อสาร โดย
ทีมงานวิศวกรของบริษัทจะท าหนา้ที่ควบคมุงานการก่อสรา้ง รวมทัง้การเช่ือมต่อสญัญาณ และทดสอบคณุภาพงานใหเ้ป็นไป
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ตามความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถสง่มอบงานไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี ้บริษัทยงัไดใ้หบ้ริการหลงัการขาย
ดว้ยการรบัประกันคุณภาพของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการสรา้งความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นของลกูคา้ในเรื่อง
คุณภาพงาน โดยกลุ่มลกูคา้หลักของบริษัทจะเป็นกลุ่มลกูคา้ภาคเอกชนที่เป็นเจา้ของโครงข่ายระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และ
ผูร้บัเหมาหลกัซึง่รบังานจากเจา้ของโครงขา่ยระบบโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีโดยตรง (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในเรือ่งธุรกิจใหบ้ริการ
ติดตัง้เสาโทรคมนาคม) ทัง้นี ้ในปี 2561 และปี 2562 บรษัิทมีรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตัง้
ระบบงานโทรคมนาคม คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 22 และรอ้ยละ 9 ของรายไดร้วม ตามล าดบั 
ลกัษณะของเสาโทรคมนาคมมีรูปแบบการติดตัง้ดงันี ้
1. เสาโทรคมนาคมแบบ Self-Supporting Tower 
2. เสาโทรคมนาคมแบบ Guyed Mast Tower 
3. เสาโทรคมนาคมแบบ Stub Tower 
4. เสาโทรคมนาคมแบบ Pole 
 
ผลงานทีส่ าคัญ 

 ที่ผ่านมา งานติดตัง้เสาโทรคมนาคมของบริษัทเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไปจากลกูคา้ ทัง้ทางดา้นคณุภาพสินคา้ที่ตรงตาม
มาตรฐานที่ไดก้ าหนดไวแ้ละการจัดส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา โดยผลงานที่ส  าคญัยอ้นหลงั 3 ปี งานติดตัง้เสาโทรคมนาคมที่
ส  าคญัของบรษัิทมีทัง้งานก่อสรา้งสถานีฐาน (New Site) และงานติดตัง้อปุกรณเ์สรมิ (Upgrade) ไดด้งันี ้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ ผูว่้าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการใหบ้ริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

True Move 

Year2016_900 

MHz&1800MHz 

(Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 11.80 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Year 

2016_900 MHz&1800 

MHz (East)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้สถำนีฐำน 8.10 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Phase 4.6 & 

11 for 900 MHz 

(BKN&East)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 10.60 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(East Region)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 85.30 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(South Region)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 32.00 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

DTN Year 2016 Project DTAC บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 132.20 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

LTE 2100 Phase 5 

Densification

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 8.60 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

DTAC 2016 Expansion 

(TE Installation)

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 2.20 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

True Move LTE2100 

Phase 5 Densification

(New Site)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 4.00 ส.ค.2559-ธ.ค.2560

True Move Pracharath 

School Project

(East&South)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 6.30 ก.ย.2559-ธ.ค.2560

DTN Year 2018 Project 

(Expansion Project)
DTAC บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 665.30 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move TE 

Installation Year 

2016_900 MHz&1800 

MHz

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท TE Installation 5.80 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move 

Year2016_900 

MHz&1800MHz 

(Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 4.90 ม.ค.2561-ธ.ค.2561
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(2.2) ธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหาและรับเหมาติดตั้งระบบป้องกันไฟลาม (Fire Protection System) 
 บริษัทใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลาม (Fire Stop) ใหแ้ก่ลกูคา้ที่ซือ้สินคา้ปอ้งกนัไฟ
ลามตราสนิคา้ 3M ที่บรษัิทไดจ้ าหนา่ย โดยใหบ้รกิารติดตัง้ตามช่องเปิดของทอ่รอ้ยสายไฟฟา้หรอืระบบไฟฟา้ ระบบประปา และ
ระบบเครื่องปรบัอากาศซึ่งผ่านผนงัหอ้งหรือพืน้หอ้งในส านกังาน ที่พกัอาศยั ดว้ยวสัดุและอุปกรณป์้องกันไฟลามซึ่งป้องกนั
ผลกระทบจากความรอ้น เปลวไฟ และควนัไฟไดเ้ป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง พรอ้มกับการรบัประกันคุณภาพของงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อสรา้งความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นในคณุภาพงานใหก้บัลกูคา้ ทั้งนี ้บริษัทมีทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่มี
ประสบการณม์ากกวา่ 20 ปี และผา่นการอบรมจากผูผ้ลติ เพื่อใหค้  าแนะน าเรือ่งการออกแบบระบบปอ้งกนัไฟและควนัลามตาม
มาตรฐานความปลอดภยั รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาดา้นการตรวจสอบคณุภาพใหต้รงตามมาตรฐาน  

นอกจากนัน้ บรษัิทยงัสามารถใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษา ออกแบบ จดัหาอปุกรณ ์ตลอดจนการพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืการ
ใหบ้ริการที่เก่ียวขอ้งกบังานวิศวกรรมตามลกัษณะของสินคา้หรือบรกิารท่ีลกูคา้แตล่ะรายตอ้งการ (Special Projects) เช่น การ
ใหบ้ริการจดัหาและติดตัง้วสัดดุกัเก็บเสียง (Silencer) ใหแ้ก่โครงการรถไฟฟ้าใตด้ินของการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศ
ไทย (“รฟม.”) ในปี 2543 และโครงการติดตัง้ และบ ารุงรกัษาอปุกรณป์ระเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลงังานในปี 2553 - 
2555 (“โครงการ Smart Way”) ของสถาบนัวิศวกรรมพลงังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และกองพฒันาระบบไฟฟา้ การไฟฟา้
สว่นภมูิภาค เป็นตน้ ทัง้นี ้ในปี 2561 และปี 2562 บรษัิทมีรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้รกิารออกแบบ จดัหาและรบัเหมาติดตัง้ระบบ
ปอ้งกนัไฟลามและอื่น ๆ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 1 และ 1  ของรายไดร้วม ตามล าดบั 

 
(2.3) ธุรกิจการให้บริการติดตั้งอื่น 
  บริษัท ไดเ้ขา้ประมูลงานในส่วนของงานราชการ ที่เก่ียวขอ้งกับระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบการติดตัง้
อปุกรณไ์ฟฟ้าตา่ง ๆ  กบัสว่นราชการ ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากสินคา้ที่ทางบริษัทขาย และเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายไดข้อง
บรษัิท ซึง่งานประมลูดงักลา่ว บรษัิท ไดท้ าการประมลูเองหรอืรว่มทนุกบับรษัิทอื่น เช่น โครงการ Sub Station ของการไฟฟา้สว่น
ภมูิภาคเป็นตน้ ทัง้นี ้ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการติดตัง้อื่น คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 6 และ 8 
ของรายไดร้วม ตามล าดบั    
 
 
 
 

ช่ือโครงการ ผูว่้าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการใหบ้ริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

True Move Coverage & 

Capacity project

(New Site)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 178.30 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

DTN Year 2019 Project 

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

True Move TE 

Installation Year 

2019_900 MHz&1800 

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท TE Installation 3.20 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

True Move Coverage & 

Capacity project

(New Site)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 129.10 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

Uso Net Phase 2
บริษัท ไวรเ์ออ แอนด ์ไวร ์

เลส จ ำกัด
บริษัท

งำนก่อสรำ้งศนูย ์

อินเตอรเ์น็ต โรงเรียน
22.80 ม.ค.2562-ธ.ค.2562

ช่ือโครงการ ผูว่้าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการใหบ้ริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

True Move 

Year2016_900 

MHz&1800MHz 

(Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 11.80 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Year 

2016_900 MHz&1800 

MHz (East)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้สถำนีฐำน 8.10 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Phase 4.6 & 

11 for 900 MHz 

(BKN&East)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 10.60 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(East Region)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 85.30 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(South Region)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 32.00 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

DTN Year 2016 Project DTAC บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 132.20 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

LTE 2100 Phase 5 

Densification

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 8.60 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

DTAC 2016 Expansion 

(TE Installation)

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 2.20 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

True Move LTE2100 

Phase 5 Densification

(New Site)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 4.00 ส.ค.2559-ธ.ค.2560

True Move Pracharath 

School Project

(East&South)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 6.30 ก.ย.2559-ธ.ค.2560

DTN Year 2018 Project 

(Expansion Project)
DTAC บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 665.30 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move TE 

Installation Year 

2016_900 MHz&1800 

MHz

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท TE Installation 5.80 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move 

Year2016_900 

MHz&1800MHz 

(Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 4.90 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

ช่ือโครงการ ผูว่้าจ้าง ด าเนินการโดย ลักษณะการใหบ้ริการ มูลค่าโครงการ(ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ

True Move 

Year2016_900 

MHz&1800MHz 

(Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 11.80 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Year 

2016_900 MHz&1800 

MHz (East)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้สถำนีฐำน 8.10 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move Phase 4.6 & 

11 for 900 MHz 

(BKN&East)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 10.60 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(East Region)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 85.30 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

True Move 900 MHz for 

Village Site 

(South Region)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 32.00 ก.พ.2559-ธ.ค.2560

DTN Year 2016 Project DTAC บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 132.20 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

LTE 2100 Phase 5 

Densification

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 8.60 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

DTAC 2016 Expansion 

(TE Installation)

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 2.20 ก.ค.2559-ธ.ค.2560

True Move LTE2100 

Phase 5 Densification

(New Site)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 4.00 ส.ค.2559-ธ.ค.2560

True Move Pracharath 

School Project

(East&South)

บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น 

จ  ำกัด (มหำชน)
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 6.30 ก.ย.2559-ธ.ค.2560

DTN Year 2018 Project 

(Expansion Project)
DTAC บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 665.30 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move TE 

Installation Year 

2016_900 MHz&1800 

MHz

บริษัท อริคสนั (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด
บริษัท TE Installation 5.80 ม.ค.2561-ธ.ค.2561

True Move 

Year2016_900 

MHz&1800MHz 

(Bangkok)

บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
บริษัท งำนก่อสรำ้งสถำนีฐำน 4.90 ม.ค.2561-ธ.ค.2561



 

37 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

การตลาดและการแข่งขัน 
 การด าเนินธุรกิจของบรษัิทท่ีผา่นมา บรษัิทไดส้รา้งความเช่ือมั่นและความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ทางดา้นคณุภาพของ

ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็ตรงเวลา ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม จึงท าใหบ้รษัิทไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้
เสมอมา โดยบรษัิทมกีลยทุธใ์นการแขง่ขนัดงัตอ่ไปนี ้

 
กลยุทธท์างการตลาด 
 1.กลยุทธด์้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Products & Services) 

 ดว้ยเป้าหมายที่จะตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายของผูบ้รโิภค บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจ าหน่ายผลติภณัฑ์  
ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (One-Stop Service) และมีคณุภาพตามมาตรฐานสากลภายใตต้ราสินคา้ที่ติดอนัดบั
ระดบัสากล อีกทัง้ บริษัทยงัมีนโยบายสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยการบริการที่รวดเร็วฉับไว โดยมีคลงัสินคา้
จ านวน 2 แหง่ซึง่ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีและอ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี ซึง่เป็นส านกังานใหญ่และคลงัสนิคา้ขนาด
ใหญ่ อีกทัง้ยงัมีการบริหารจดัการคลงัสินคา้ที่มีประสิทธิภาพแตกต่าง ในดา้นพืน้ที่การจดัเก็บสินคา้ในรูปแบบแนวดิ่ง ซึ่งท าให้
บริษัทสามารถจัดเก็บสินคา้ไดห้ลากหลายในปริมาณที่เพียงพอ และดว้ยท าเลที่ตัง้ของคลงัสินคา้ที่อยู่ใกลลู้กคา้และมี การ
คมนาคมที่สะดวก ท าใหบ้รษัิทสามารถกระจายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งทั่วถึง และทนัตามความตอ้งการของลกูคา้อีกทัง้บรษัิท
ยงัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในดา้นความปลอดภยัวา่เป็นปัจจยัหนึ่งที่มีสว่นส าคญัท าใหบ้รษัิทบรรลเุป้าหมายที่วางไว้ จึงได้
ท าประกนัภยัสนิคา้ระหวา่งการขนสง่ เพื่อใหล้กูคา้เช่ือมั่นในสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรษัิท  

 ส าหรบัธุรกิจการใหบ้ริการติดตัง้ บริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปีส าหรบั  
งานออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคมทัง้ในรูปแบบของงานก่อสรา้งสถานีฐาน (New site) หรืองานติดตัง้อุปกรณเ์สริม 
(upgrade) และประสบการณม์ากกว่า 20 ปีส าหรบังานออกแบบและติดตัง้งานระบบไฟลามรวมทัง้งานออกแบบ ติดตัง้และ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมงานจะมีการออกส ารวจหนา้งานเพื่อวางแผนงานและจัดท าตารางเวลาก่อนเริ่ม       
การปฏิบตัิงาน และการจดัให้มีระบบการตรวจสอบความคืบหนา้และคณุภาพของงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัท     
จะสามารถสง่มอบงานใหแ้ก่ลกูคา้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา และตรงตามคณุภาพมาตรฐานท่ีลกูคา้ก าหนดไว ้ 
 นอกจากนัน้บริษัทยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรบัการบริหารจดัการคณุภาพอยา่งเป็นระบบจาก
บรษัิท ยไูนเต็ด รจิีสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (URS) ตัง้แตปี่ 2553  

 ปี 2557 บริษัท ยงัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ขยายออกไปยงัสาขาอีกจ านวน 2 สาขา คือสาขาราม 
40 และสาขาตะวนัออก 

 ปี 2559 ยงัขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สูง่านซอ่มบ ารุงรถขนสง่สนิคา้ อาทิเช่น การตรวจสอบ
สภาพรถก่อนการขนสง่ อีกทัง้การตรวจเช็คสภาพรถใหพ้รอ้มใชง้านอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นในการใหบ้ริการและ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้สงูสดุ 

ปี 2560 บรษัิทมุง่มั่นในการพฒันาระบบคณุภาพมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยขยายขอบเขตการระบคุวามเสีย่งและโอกาสที่มี
ผลกระทบต่อระบบบริหารคณุภาพขององคก์ร รวมทัง้การวางแผนและควบคมุการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตและการส่งมอบผลิตภณัฑห์รือการบริการจึงท าใหบ้ริษัทสามารถยกระดบัมาตรฐานได้เรียบรอ้ยแลว้ โดยรบัการรบัรอง
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากบรษัิท ยไูนเต็ด รจิีสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (URS)  
 2. กลยุทธด์้านราคา (Price) 

 ในการก าหนดราคาสินคา้ส าหรบัธุรกิจตวัแทนจ าหน่าย และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทก าหนดราคาสินคา้        
ที่จ  าหน่ายโดยพิจารณาจากปัจจยัหลายประการรวมกัน นอกเหนือจากตน้ทุนสินคา้และอตัราก าไรที่บริษัทตอ้งการ โดยการ
ก าหนดราคาตาม  อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด ปริมาณการสั่งซือ้จากลูกค้า ความสามารถในการแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนการปรบักลยทุธ์ในการก าหนดราคาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละ
ภาวะอตุสาหกรรมในขณะนัน้ ๆ อีกทัง้การบริหารสินคา้คงคลงัไดด้ีมีประสิทธิภาพยงัสามารถสนบัสนนุใหเ้กิดความเป็นเลิศใน
กลยทุธด์า้นราคา 

ส าหรบัการก าหนดราคาในธุรกิจการใหบ้ริการติดตัง้ บริษัทจะด าเนินการศึกษาและประเมินถึงตน้ทนุของโครงการใน
เบือ้งตน้เพื่อเสนอราคาแก่ผูว้า่จา้ง โดยบริษัทจะประเมินตน้ทนุของโครงการจากลกัษณะของพืน้ท่ีที่ติดตัง้ รูปแบบของโครงเสา 
จ านวนโครงเสา และมูลค่าวสัดแุละอปุกรณท์ี่ใชใ้นโครงการ จ านวนบคุลากรที่ท  าหนา้ที่ดแูลควบคุมโครงการ ค่าใชจ้่ ายอื่น ๆ      
ที่เก่ียวขอ้ง ระยะเวลาและความเสีย่งอื่น ๆ  ท่ีอาจเกิดขึน้ในการด าเนินโครงการ รวมถึงอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีบรษัิทจะไดร้บั ซึง่บรษัิท
จะก าหนดอตัราคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัขอบเขตของงานท่ีจะไดร้บั 
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3. กลยุทธด์้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 
 บริษัทไดจ้ัดจ าหน่ายสินคา้ทัง้แบบเงินสด และการใหเ้ครดิตทางการคา้ โดยเป็นการจ าหน่ายภายในประเทศเกือบ

ทัง้หมดผ่านช่องทางเครือข่ายที่เป็นรา้นคา้ทัง้ขายส่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รา้นคา้ปลีกที่ตัง้อยู่ครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศ 
และบริษัทจะมีพนกังานขายเขา้พบปะกลุม่ลกูคา้เป้าหมายทัง้ที่เป็นผูร้บัเหมาทั่วไปและเจา้ของโครงการ และกลุม่ลกูคา้ที่เป็น
หน่วยงานภาครฐั / รฐัวิสาหกิจ ทัง้นี ้บริษัทก าหนดนโยบายทางการตลาดโดยค านึงถึงความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ในระยะยาว
เป็นส าคัญ เพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดิมใหค้งอยู่กับบริษัท และพยายามเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด          
โดยบริษัทจดัใหม้ีทีมงานขายที่มีประสบการณใ์นงานขายท าหนา้ที่ติดต่อและประสานงานในการขายผ่านช่องทางการจ าหนา่ย
ตา่ง ๆ เพื่อกระจายสนิคา้ไปยงัลกูคา้อยา่งรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ รวมทัง้น าเสนอขอ้มลูของสนิคา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง นอกจากนี ้
บรษัิทไดใ้ชก้ลยทุธเ์ก่ียวกบัการจ่ายค่านายหนา้ใหแ้ก่ผูท้ี่แนะน าลกูคา้ใหแ้ก่บริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการ
จ าหน่ายสินคา้ของบริษัทอีกช่อง  ทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินธุรกิจทั่วไป โดยบริษัทมีการก าหนดระเบียบและวิธีการ
เก่ียวกบัการจ่ายค่านายหนา้ดงักลา่วที่ชดัเจน กลา่วคือมีการก าหนดนิยามที่ชดัเจนว่า ผูท้ี่จะไดร้บัค่านายหนา้ดงักลา่วจะตอ้ง
เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผูแ้นะน าลกูคา้ใหแ้ก่บริษัท โดยบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ผูถื้อหุน้      
รายใหญ่ ของลูกค้า และของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ที่เก่ี ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยมีการก าหนดเพดานการจ่ายเงิน              
ค่านายหนา้ ซึ่งอา้งอิงเป็นอตัรารอ้ยละของยอดขายและอตัราผลตอบแทนจากการขายขัน้ต ่าที่จะตอ้งไดร้บัภายหลงัจากการหกั
ตน้ทนุขายและคา่นายหนา้ดงักลา่ว ทัง้นี ้พนกังานขายจะตอ้งขอและไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจอนมุตัิของบรษัิทก่อนด าเนินการ 
และบริษัทจะจ่ายคา่นายหนา้เป็นเช็คขีดครอ่มเขา้บญัชีผูร้บั ภายหลงัจากที่บริษัทสามารถเรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ไดแ้ลว้เทา่นัน้ 
รวมทัง้ไดก้ าหนดใหม้ีการรวบรวมขอ้มลูการจ่ายคา่นายหนา้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท             
เพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส โดยในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการจ่ายค่านายหนา้ไม่เหมาะสม บริษัทจะ
ด าเนินการทบทวนและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท ตามขัน้ตอนตอ่ไป  

 ส าหรบัธุรกิจการใหบ้ริการติดตัง้ บริษัทมีช่องทางในการติดต่อเพื่อเสนอการใหบ้ริการติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม  
ผ่าน  2 ช่องทางหลกัคือ (1) บริษัทติดต่อเสนอการใหบ้ริการกับเจา้ของโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่โดยตรง และ (2) เป็นการ
ติดตอ่กบัผูร้บัเหมาหลกัที่ไดร้บังานจากเจา้ของโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที่ ซึง่บรษัิทมีขอ้ไดเ้ปรยีบในการประกอบธุรกิจใหบ้ริการ
ติดตัง้ระบบโทรคมนาคมเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเป็นอิสระโดยไม่ไดเ้ป็นบริษัทในกลุม่ของเจา้ของโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดรายหนึ่ง จึงท าให้บริษัทสามารถให้บริการกับเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ครบทุกราย             
ทัง้นีภ้ายหลงัจากบริษัทไดร้บัติดต่อเพื่อว่าจา้งงานจากลกูคา้ บริษัทจะใหท้ีมงานในสายงานโทรคมนาคมเป็นผูป้ระสานงาน
โดยตรงในการจดัขอเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แบบก่อสรา้ง และขอ้ก าหนดการก่อสรา้งตา่ง ๆ เป็นตน้ เพื่อประเมินมลูคา่ก่อสรา้ง 
และตารางเวลาการท างานก่อนที่จะน าเสนอใหก้ับลูกคา้ต่อไป นอกจากนัน้ บริษัทไดใ้ช้ช่องทางการจ าหน่ายส าหรบัธุรกิจ
ใหบ้ริการติดตัง้ระบบงานไฟลามผ่านผูท้ี่สนใจซือ้ผลิตภณัฑต์ราสินคา้ 3M ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบป้องกนัไฟลามโดยตรงเป็นหลกั 
เพื่อเป็นการจ าหนา่ยสนิคา้และใหบ้รกิารอยา่งครบวงจร 

4. กลยุทธด์้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 บริษัทมีนโยบายในการสง่เสริมการขายใหก้บัลกูคา้ทัง้ประเภทผูค้า้สง่และผูค้า้ปลีก ไดแ้ก่ การพิจารณาใหส้ว่นลดแก่

ลกูคา้รายใหญ่ที่มีการสั่งซือ้ในปริมาณสงู หรือลกูคา้ที่มีฐานะการเงินและประวตัิการช าระเงินที่ดี และการจดัท าประชาสมัพนัธ์
ผ่านตลาดออนไลน ์เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึงการออกบูธแสดง
สินคา้   การจดักิจกรรมสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ การเขา้พบกลุม่ลกูคา้เป้าหมายโดยตรง  และการจดัท าแคตตาล๊อกสนิคา้ 
เป็นตน้ 

 ส าหรบัธุรกิจการใหบ้ริการติดตัง้ บริษัทใหค้วามส าคญักับการสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดีกับลูกคา้ โดยทีมงานในสาย
โทรคมนาคมของบรษัิทจะติดตอ่กบัลกูคา้อยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหไ้ดร้บัทราบถึงความตอ้งการ และไดร้บัรูถ้ึงปัญหาหรอืขอ้จ ากดัของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลอืในการแกไ้ขปัญหาเพื่อใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจสงูสดุ 
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จุดแข็งของบริษัท 
 บริษัทเป็นหนึ่งในผู้น  าในการจัดจ าหน่ายสายไฟฟ้าในประเทศไทย และเป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง            

กบัระบบไฟฟา้แบบครบวงจร (One-Stop Service) กลา่วคือ มีสนิคา้เพื่อจ าหนา่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสายไฟฟา้และอปุกรณ์
ไฟฟ้าที่หลากหลายและครบถว้นในทุกหมวดหมู่ ท าใหล้กูคา้มีความสะดวกและง่ายในการสั่งซือ้และรบัมอบสินคา้ 
ดว้ยมาตรฐานคณุภาพภายใตผ้ลติภณัฑต์ราสนิคา้ชัน้น าระดบัสากล 

 บริษัทไดเ้ป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายหลกัของผลิตภณัฑต์ราสินคา้ที่มีคณุภาพและช่ือเสียงระดบัสากล โดยบริษัทสามารถ
จดัจ าหนา่ยสนิคา้ใหก้บัตราสนิคา้ตา่ง ๆ ไดเ้พิ่มขึน้ทกุปี ท าใหบ้รษัิทไดร้บัความไวว้างใจและมอบหมายใหจ้ดัจ าหน่าย
สนิคา้จากผูผ้ลติสนิคา้มาโดยตลอด 

 บริษัทมีความพรอ้มในการจดัสง่สินคา้ของบริษัทดว้ยการมีคลงัสินค้าซึง่ตัง้อยู่ที่อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุี และ
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี ดว้ยท าเลที่ตัง้ของคลงัสินคา้มีการคมนาคมที่สะดวกและมีที่ตัง้ใกลก้บัลกูคา้ของบรษัิท  
อีกทัง้มีการบริหารคลงัสินคา้ที่มีประสิทธิภาพแตกต่าง โดยบริหารจดัการพืน้ที่ในการจดัเก็บสินคา้ในรูปแบบแนวดิ่ง 
สง่ผลใหบ้รษัิทสามารถจดัเก็บสนิคา้ไดห้ลากหลาย และสามารถสง่มอบผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งครบถว้นและทนั
ต่อความตอ้งการใชข้องลกูคา้ ซึ่งเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นและไวว้างใจจากลกูคา้ และสง่ผลใหม้ีค  าสั่งซือ้สินคา้กับ
บรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง 

 บริษัทเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายที่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกพืน้ที่ทั่วประเทศผ่านรา้นคา้          
และพนกังานขายของบรษัิทใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้ภาคเอกชนทัง้ที่เป็นผูร้บัเหมาทั่วไปและเจา้ของโครงการ 

 ทีมงานวิศวกรของบริษัทมีความเช่ียวชาญและประสบการณม์ากกว่า 20 ปี ส  าหรบังานออกแบบและติดตัง้งานระบบ
ไฟลาม และประสบการณก์วา่ 15 ปีส  าหรบังานออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ท าใหบ้รษัิทสามารถสง่มอบงาน
ใหแ้ก่ลกูคา้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา และตรงตามคณุภาพมาตรฐานท่ีลกูคา้ก าหนดไว ้นอกจากนัน้ บรษัิทยงัไดร้บั
การรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส  าหรบัการบริหารจดัการดา้นการใหบ้ริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคมจากบรษัิท 
ยูไนเต็ด รีจิสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (URS) ในปี2557 บริษัท ยังไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ขยายออกไปยงัสาขาอีกจ านวน 2 สาขา และในปี 2559 ยงัขยายขอบเขตการรบัรองสู่งานซ่อมบ ารุงรถ
ขนสง่สนิคา้ อาทิเช่น การตรวจสอบสภาพรถก่อนการขนสง่ อีกทัง้การตรวจเช็คสภาพรถใหพ้รอ้มใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นในการใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้สงูสดุ และในปี 2560 บริษัทปรบัปรุง
ระบบคุณภาพ โดยขยายขอบเขตการระบุความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพขององคก์ร 
รวมทัง้การวางแผนและควบคมุการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การผลิตและการสง่มอบผลิตภณัฑห์รือการ
บริการ ดว้ยความมุง่มั่นในการพฒันาระบบคณุภาพมาอย่างตอ่เนื่อง จึงท าใหบ้ริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานลา่สดุ 
คือ ระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2015  

 บริษัทมีความเป็นอิสระในการด าเนินธุรกิจติดตัง้ระบบเสาโทรคมนาคมใหก้บัผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดค้รบทุก
ราย เนื่องจากบรษัิทไมไ่ดเ้ป็นบรษัิทในกลุม่ของเจา้ของโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีรายใดรายหนึง่ 

 บริษัทมีแหลง่สนบัสนุนทางการเงินที่ดีทัง้จากสถาบนัทางการเงินที่ใหเ้งินกูย้ืมมาโดยตลอด รวมทัง้การเสนอขายหุน้
ใหก้บัประชาชนและน าหลกัทรพัยข์องบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้ท าใหบ้รษัิทมีความไดเ้ปรยีบ
คู่แข่งดา้นตน้ทุนและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่ประกอบธุรกิจ
คลา้ยคลงึกบับรษัิทท่ีไดร้ะดมทนุผา่นตลาดทนุ โดยการน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

 

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 1) กลุ่มลูกค้าในธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่าย 

บริษัทได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าซึ่งมูลค่ารายได้จากการขายเกือบทั้งหมดมาจากการจ าหน่าย
ภายในประเทศ โดยลกูคา้ของบรษัิทสามารถจ าแนกออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้ 
 1.1.กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชน  

กลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ที่เป็นผูร้บัเหมาทั่วไปซึ่งมีทัง้การจ าหน่ายใหก้ับผูร้บัเหมาก่อสรา้ง
โดยตรง และการจ าหน่ายผ่านทางตวัแทนจ าหน่ายซึ่งท าหนา้ที่ประสานงานระหว่างผูร้บัเหมาก่อสรา้ง และกลุ่มลกูคา้ที่เป็น
เจา้ของโครงการ เช่น เจา้ของอาคารพาณิชย ์/ ส  านกังาน ศนูยก์ารคา้ โรงแรม เจา้ของโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยโ์ครงการ
ต่าง ๆ โรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ เพื่อน าผลติภณัฑข์องบริษัทไปใชใ้นโครงการก่อสรา้งของตนเอง ทัง้นีก้ลุม่ลกูคา้ภาคเอกชน
สามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 98.98 และรอ้ยละ 89.01 ของรายไดจ้ากการ
ขาย ตามล าดบั  
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 1.2.กลุ่มลูกคา้ประเภทรา้นคา้  

กลุม่ลกูคา้ประเภทรา้นคา้จะซือ้ผลติภณัฑข์องบรษัิทเพื่อน าไปจ าหนา่ยตอ่ใหแ้ก่ลกูคา้ของตนอีกทอดหนึง่ เช่น รา้นคา้
วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป ผูค้า้ปลีกหรือผูค้า้สง่ ซึ่งช่องทางจ าหน่ายผ่านลกูคา้เหลา่นีม้ีสว่นช่วยในการกระจายสินคา้ของบริษัทออกไป
ยงัพืน้ที่ครอบคลมุทุกภาคทั่วประเทศ โดยกลุ่มลกูคา้ประเภทรา้นคา้สามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายในปี 2561 และปี 2562   
คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.88 และรอ้ยละ0.29 ของรายไดจ้ากการขาย  
 1.3. กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นหนว่ยงานราชการ 

กลุม่ลกูคา้ที่เป็นหนว่ยงานภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ ที่ตอ้งการใชอ้ปุกรณไ์ฟฟา้ตา่ง ๆ ของบรษัิท เช่น การไฟฟา้สว่นภมูิภาค
การไฟฟา้นครหลวง การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย การสือ่สารแหง่ประเทศไทย 
เป็นตน้ ทัง้นี ้การจ าหนา่ยสินคา้ใหก้บัหน่วยงานราชการผ่านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 2 รูปแบบ คือ การประมลูงาน หรือ ค าสั่ง
ซือ้ตามปกติ ซึง่ปัจจบุนับรษัิทมีนโยบายใหบ้รษัิทยอ่ยเป็นด าเนินการธุรกรรมดงักลา่วตอ่ไปในอนาคต ทัง้นี ้กลุม่ลกูคา้นีส้ามารถ
สรา้งรายไดจ้ากการขายในปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 0.14 และรอ้ยละ 10.70 ของรายไดจ้ากการขาย  

ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายการใหเ้ครดิตซึง่ครอบคลมุถึงวงเงิน ระยะเวลาช าระเงิน และเง่ือนไขการคา้ส าหรบัการจ าหนา่ย
สนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ โดยพิจารณาจากความสมัพนัธท์างการคา้ ประวตัิการติดตอ่กบับรษัิท และฐานะทางการเงิน เป็นตน้  
 

2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจการให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งระบบ 
กลุ่มลูกคา้ในธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ จัดหา และรบัเหมาติดตัง้ระบบโทรคมนาคมมีทัง้กลุ่มลูกคา้ที่เป็นเจ้าของ

โครงข่ายระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่ และกลุม่ลกูคา้ที่เป็นผูร้บัเหมาหลกัซึ่งรบังานจากเจา้ของโครงข่ายระบบโทรคมนาคมโดยตรง  
ส  าหรบัธุรกิจติดตัง้ระบบป้องกันไฟลามมีกลุ่มลกูคา้ที่เป็นหน่วยงานราชการ  และบริษัทเอกชนที่ด  าเนินธุรกิจพาณิชยกรรม 
อตุสาหกรรม ธุรกิจก่อสรา้งและพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ส  าหรบัธุรกิจติดตัง้และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีกลุม่ลกูคา้
เป็นหนว่ยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ และเอกชน เป็นตน้ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 ภาพรวมอุตสาหกรรม 
 ลกัษณะธุรกิจของบรษัิทเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยผลติภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟำ้ตำ่ง ๆ โดยเฉพำะสำยไฟฟำ้ และ

กำรใหบ้รหิำรออกจดัหำและรบัเหมำตดิตัง้เสำโทรคมนำคม ดงันัน้ ปัจจยัดำ้นกลไกทำงกำรตลำดดำ้นตำ่ง ๆที่เกิดขึน้ใน
อตุสำหกรรมเก่ียวเนื่องซึง่ไดแ้ก่ ภำวะอตุสำหกรรมก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัยแ์ละอตุสำหกรรมโทรคมนำคมจะสง่ผลกระทบ
โดยตรงตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท ดว้ยเหตุนี ้กำรวเิครำะหผ์ลกระทบจำกภำพรวมอตุสำหกรรมที่มีตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของ
บรษัิทจะมำจำกภำวะอตุสำหกรรมที่เก่ียวเนื่องเป็นหลกั ซึง่สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

 
ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
 กำรด ำเนินโครงกำรก่อสรำ้งที่อยู่อำศยัของภำคเอกชน และโครงกำรก่อสรำ้งพืน้ฐำนของภำครฐั เช่นรถไฟฟ้ำขนสง่

มวลชน ระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ โครงกำรพฒันำดำ้นอสงัหำริมทรพัย ์เป็นตน้ จะตอ้งมีกำรวำงระบบและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
สำยไฟฟำ้ซึง่เป็นสว่นประกอบหนึง่ส  ำหรบังำนก่อสรำ้งตำ่ง ๆ 

ในปี 2562 ธุรกิจก่อสรำ้งมีปัจจัยสนบัสนุน ส ำคัญจำกกำรที่ภำครฐัลงทุนและเร่งประมูลงำน โครงสรำ้งพืน้ฐำน           
ในหลำยโครงกำร โดยภำครฐัไดอ้นมุตัิ โครงกำรพฒันำดำ้นคมนำคมและโครงสรำ้งพืน้ฐำน ซึง่มีโครงกำรท่ีตอ้งเรง่ผลกัดนัในปี
นีจ้  ำนวน 41 โครงกำรมูลค่ำ 1.7 ลำ้นลำ้นบำท โดยโครงกำรที่จะประกวดรำคำ แลว้เสร็จหรือประกำศคดัเลือกเอกชนหรือ           
เริ่มก่อสรำ้งได ้ในปี 2562 มีมลูค่ำประมำณ 1.1ลำ้นลำ้นบำท อำทิ โครงกำร รถไฟควำมเรว็สงูเช่ือม 3 สนำมบิน ท่ำเรือแหลม
ฉบงัเฟส 3 รถไฟฟำ้สำยสนี ำ้เงิน ช่วงเตำปนู-รำษฎรบ์รูณะ เป็นตน้ แตอ่ยำ่งไรก็ตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำครฐั ยงัมีควำม
ลำ่ชำ้เหมือนปีที่ผำ่นมำสง่ผลใหร้ำยไดข้องผูป้ระกอบกำรไมเ่ป็นไปตำมคำด 

ส ำหรบักำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัว ชะลอลงในปีนีเ้นื่องจำกผูป้ระกอบกำรฯ ยังมีควำมกังวล เก่ียวกับก ำลงั              
ซือ้ภำยในประเทศที่มีแนวโนม้ชะลอตวั โดยเฉพำะภำคอสงัหำรมิทรพัยท์ี่เป็นท่ีอยู่อำศยั รำคำระดบักลำง-ลำ่ง จำกกำรท่ีมีกำร
เรง่เปิดตวัใหมเ่ป็นจ ำนวนมำก ในปี 2561 อีกทัง้ มีปัจจยับั่นทอนเศรษฐกิจหลำยประกำร อำทิ กำรคำ้โลกที่ชะลอตวัตำมภำวะ
เศรษฐกิจประเทศส ำคญั รวมทัง้ผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งสหรฐัอเมรกิำ และจีน ซึง่จะสง่ผลตอ่ตน้ทนุในกำรลงทนุ   
ที่เพิ่มสงูขึน้ (ท่ีมำ : หน่วยวิเครำะหเ์ศรษฐกิจภำคบรกิำร สว่นเศรษฐกิจรำยสำขำ ศนูยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐำนรำก ธนำคำรออมสนิ) 

อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจก่อสรำ้ง ปี 2563 – 2564 มีแนวโนม้ขำยตวัเร่งขึน้ที่ 5-7% และ 8-10% ตำมล ำดับ เนื่องจำก
โครงกำรใหม่ที่เป็นโครงสรำ้งพืน้ฐำนขนำดใหญ่น่ำจะเพิ่มขึน้หลำยโครงกำร 1)โครงกำรในกรุงเทพมหำนคร-ปริมณฑล            
เช่น รถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง, สำยสีชมพู 2) โครงกำรใน EEC อำทิ รถไฟควำมเร็วสูงเช่ือมสำมสนำมบิน สนำมบินอู่ ตะเภำ         
และท่ำเรือแหลมฉบงัระยะที่ 3 และ 3) โครงกำรในจงัหวดัหลกั (ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครรำชสีมำ และพิษณโุลก) เช่น 
รถไฟฟ้ำ รำงเบำและกำรขยำยสนำมบิน นอกจำกนีย้งัมีแผนกำรลงทุนของภำครฐั ในโครงกำรขนำดกลำงและย่อมภำยใต้
งบประมำณประจ ำปี ดว้ยเหตนุีบ้รษัิทจึงมีโอกำสทำงธุรกิจส ำหรบักำรจ ำหนำ่ยสำยไฟฟำ้ประเภทตำ่ง ๆเพิ่มมำกขึน้ในอนำคต
ส ำหรบัโครงกำรในลกัษณะดงักลำ่ว 

 
 ภาวะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
โดยในกำรประกอบธุรกิจให้บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ จัดหำ              

และรบัเหมำติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม ซึง่สำมำรถปรบัเปลีย่นประเภท สดัสว่น รูปแบบ ขนำดควำมสงู และน ำ้หนกัของเสำ
โทรคมนำคม รวมทัง้อุปกรณร์ะบบโทรคมนำคมต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ทัง้นี ้รูปแบบของกำร
ใหบ้ริกำร ประกอบดว้ยกำรด ำเนินงำนติดตัง้สถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรบักำรขยำยพืน้ที่กำรใหบ้ริกำรของเครือข่ำย
สญัญำณ และกำรติดตัง้อปุกรณเ์สริมเพื่อเพิ่มคณุสมบตัิและศกัยภำพของเสำโทรคมนำคมที่มีอยูเ่ดิม (Upgrade) กำรติดตัง้
อปุกรณภ์ำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรบังำนจำกเจำ้ของโครงข่ำยหรือผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น True 
move, AIS และ DTAC เป็นตน้ หรือรบังำนจำกผูร้บัเหมำที่รบัจำกงำนมำจำกเจำ้ของโครงข่ำย เช่น Huawei, AWC และ ZTE 
เป็นตน้ โดยงำนจะมีลกัษณะเป็นโครงกำร ประกอบดว้ยพืน้ท่ีติดตัง้ (Site) หลำยแหง่ในแตล่ะโครงกำร ซึง่โดยทั่วไป งำนติดตัง้
สถำนีฐำนจะใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรติดตัง้โดยเฉลีย่ประมำณ 45 – 60 วนัตอ่พืน้ท่ีติดตัง้ ทัง้นี ้บรษัิทจะมีวิศวกรของบรษัิทเป็น    
ผูค้วบคมุส ำหรบังำนท่ีไดส้ง่ตอ่ใหแ้ก่ผูร้บัเหมำช่วงเป็นผูด้  ำเนินกำร โดยจะก ำหนดอตัรำคำ่บรกิำรเป็นอตัรำคงที่ตอ่พืน้ที่ติดตัง้  
ตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึ่งมีปัจจยัพิจำรณำที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ ภูมิศำสตรข์องพืน้ที่ติดตัง้ (ติดตัง้บนอำคำรหรือตำมพืน้ดิน) 
ระยะทำงของพืน้ท่ีติดตัง้ ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นตน้ ทัง้นีธุ้รกิจใหบ้ริกำรตดิตัง้
ระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตวัตำมกำรลงทุนของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ซึ่งจะพิจำรณำลงทุนตำมภำวะเศรษฐกิจ     



 

42 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นส ำคัญ อย่ำงไรก็ดีจำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในและ
ภำยนอกประเทศในปี 2562 ที่เปลีย่นแปลง รวมถึงกำรแขง่ขนัท่ีเขม้ขน้ของผูใ้หบ้รกิำรสญัญำณกำรสือ่สำรโทรคมนำคม สง่ผล
ใหก้ำรลงทุนในโครงสรำ้งพืน้ฐำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผูใ้หบ้ริกำรหลกัดงักล่ำว มีปริมำณลดลงท ำใหง้ำนติดตัง้ระบบ
โทรคมนำคมชะลอตวัลงอยำ่งมีนยัส ำคญั อนัเนื่องมำจำกสภำวะกำรแขง่ขนัในตลำด รวมทัง้ตอ้งเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำร
ประมลูโครงข่ำย 5 G ในปี 2563 อีกดว้ย ถึงแมว้ำ่กำรชะลอตวักำรลงทนุในงำนโทรคมนำคม บริษัทยงัคงมุง่มั่นในกำรมองหำ
โอกำสที่จะต่อยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้ โดยเพิ่มกำรประมลูงำนของภำครฐั เก่ียวกบัอปุกรณก์ำรสื่อสำร พลงังำน
ทำงเลือกอุปกรณอ์ิเล็คทรอนิค และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ รวมไปถึงธุรกิจก่อสรำ้งซึ่งบริษัท และบริษัทย่อย มีควำมช ำนำญ 
สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรติดตัง้อื่นของบรษัิทเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ส ำหรบัแนวโนม้ธุรกิจสื่อสำรปี 2563 คำดว่ำจะเติบโตอย่ำงตอ่เนื่อง โดยไดร้บัแรงหนนุจำกกำรประมลูโครงข่ำย 5 G 
รวมทั้งผูป้ระกอบกำรเองก็มีแผนกำรลงทุนพัฒนำเครือข่ำย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของโครงข่ำย อีกทั้งมีแผนกำรลงทุน                
ในโครงข่ำยอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสงู เพื่อใหค้รอบคลมุพืน้ที่ในกำรใหบ้ริกำรมำกขึน้ ซึ่งถือว่ำเป็นโอกำสทำงธุรกิจในใหบ้รกิำร
ออกแบบและรบัเหมำติดตัง้โทรคมนำคมของบรษัิท  

 

ภาวะการแข่งขัน 
 กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เ ก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้ำมีมูลค่ำตลำดที่ใหญ่มำกและมีสินค้ำและกำรให้บริกำรที่

หลำกหลำย ซึ่งปัจจบุนับริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ใหก้บัผูผ้ลิตหลำยรำย โดยมีสำยไฟฟำ้ประเภทตำ่ง  ๆ เป็นสินคำ้หลกั 
ทัง้นี ้อตุสำหกรรมผลติสำยไฟฟ้ำภำยในประเทศถือไดว้ำ่เป็นอตุสำหกรรมที่ผลติเพื่อทดแทนกำรน ำเขำ้ ซึ่งในอดีตสำยไฟฟำ้ที่
ใชภ้ำยในประเทศตอ้งน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศทัง้หมด แตก่ำรน ำเขำ้นีไ้ดเ้ริม่ลดลงเมื่อมีกำรตัง้โรงงำนผลติสำยไฟฟำ้ขึน้ 

1. บรษัิท สำยไฟฟำ้ไทย-ยำซำกิ จ ำกดั  
2. บรษัิท บำงกอก เคเบิล้ จ ำกดั 
3. บรษัิท จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ จ ำกดั (มหำชน)  
4. บรษัิท เอ็มซีไอ-ดรำกำ้ จ ำกดั  

 ทัง้นี ้ผูผ้ลติสำยไฟฟำ้ภำยในประเทศสำมำรถผลติและจ ำหนำ่ยสนิคำ้ที่มีคณุภำพทดแทนกนัไดใ้นระดบัหนึง่ ซึง่สง่ผล
ใหภ้ำวะอตุสำหกรรมและกำรตลำดในสนิคำ้ประเภทนีเ้ป็นสภำวะกำรตลำดที่มีกำรแขง่ขนัแบบสมบรูณ ์ 

 ส ำหรบักำรแข่งขนัในธุรกิจติดตัง้เสำโทรคมนำคมขึน้อยู่กับนโยบำยกำรลงทุนและพฒันำโครงข่ำยสญัญำณของ           
ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีเป็นหลกั ซึง่กำรลงทนุและพฒันำโครงขำ่ยสญัญำณดำ้นโทรคมนำคมจะไดร้บัผลจำกนโยบำยของ
ภำครฐั อยำ่งไรก็ตำม ถึงแมว้ำ่ผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีแตล่ะรำยมอบหมำยใหบ้รษัิทในเครอืด ำเนินธุรกิจบรกิำรติดตัง้และ
ปรบัปรุงระบบเสำโทรคมนำคมไดเ้ฉพำะผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่รำยนัน้ แต่ปริมำณงำนติดตัง้ระบบเสำโทรคมนำคมที่
เพิ่มขึน้รวมทั้งกำรส่งมอบงำนที่รวดเร็วและตรงต่อเวลำ ท ำให้ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก
ด ำเนินงำนดังกล่ำวแทน ทัง้นี ้โอกำสในกำรไดร้บังำนของผูป้ระกอบกำรในกำรออกแบบ จัดหำและรบัเหมำติดตัง้ระบบ
โทรคมนำคมจะขึน้กับควำมสมัพนัธ์ที่มีกับเจำ้ของโครงข่ำย ผูร้บัเหมำที่ ไดร้บังำนจำกเจำ้ของโครงข่ำย ประสบกำรณแ์ละ
ผลงำนในอดีต ควำมสำมำรถในกำรบรกิำรที่มีทัง้คณุภำพและสง่มอบงำนตรงตอ่เวลำ รวมทัง้ฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกรง่จะ
ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั นอกจำกนี ้กำรท่ีบรษัิทมีควำมเป็นกลำงและมีควำมเป็นอิสระ ท ำใหบ้รษัิทสำมำรถรบังำนติดตัง้ระบบ
เสำโทรคมนำคมใหก้บัผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ไดค้รบทกุรำย อย่ำงไรก็ตำม โดยปกติ ผูว้่ำจำ้งจะเป็นผูก้  ำหนดรำคำจำ้ง
งำนเอง ท ำใหก้ำรท ำก ำไรของผูร้บัเหมำขึน้อยูก่บัอ ำนำจกำรเจรจำตอ่รองกบัผูจ้ดัหำวสัดแุละอปุกรณโ์ทรคมนำคมเพื่อใหไ้ดร้บั
ตน้ทนุรำคำและเง่ือนไขกำรคำ้ที่ดี ดงันัน้ ดว้ยปัจจยั ทัง้ในดำ้นประสบกำรณ ์ผลงำน ฐำนะกำรเงินและอ ำนำจในกำรตอ่รองกบั
ผูว้ำ่จำ้งที่คอ่นขำ้งต ่ำ ท ำใหก้ำรเขำ้มำของผูป้ระกอบกำรรำยใหมจ่ึงมีคอ่นขำ้งนอ้ย ประกอบกบั ณ ปัจจบุนั โครงกำรพฒันำใน
ดำ้นโทรคมนำคมของภำครฐัและภำคเอกชนเป็นโครงกำรท่ีมีจ ำนวนมำกและตอ้งกำรใหแ้ลว้เสรจ็ในระยะเวลำอนัสัน้ จึงท ำให้
ภำพรวมของกำรแขง่ขนัในธุรกิจนีไ้มม่ีกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงมำกนกั 

 นอกจำกนัน้ เนื่องจำกวสัดแุละอปุกรณส์ ำหรบักำรติดตัง้ในระบบไฟลำมที่จ ำหนำ่ยภำยในประเทศมีจ ำนวนนอ้ยรำย 
ท ำใหผู้ใ้หบ้ริกำรติดตัง้ระบบไฟลำมซึ่งตอ้งใชผ้ลิตภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตรำยใหญ่ที่จ  ำหน่ำยภำยในประเทศ ดงันัน้ กำรแข่งขนัใน
ธุรกิจนีจ้ึงไมรุ่นแรงมำกนกั 
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การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1.การเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 

ด้วยนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ควำมส ำคัญในเรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรส่งมอบที่  
ตรงตอ่เวลำ ดงันัน้ คณุภำพของผลติภณัฑแ์ละควำมนำ่เช่ือถือของผูจ้ดัสง่สินคำ้จึงเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพิจำรณำกำรสั่งซือ้
ของบริษัท โดยบริษัทไดร้บัเลือกเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งระบบงำนไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตชัน้น ำ
ระดบัสำกล ซึ่งบริษัทไดจ้ดัหำผลิตภณัฑด์ว้ยกำรสั่งซือ้สินคำ้ในประเทศผ่ำนผูผ้ลิตภำยในประเทศที่เป็นบริษัทไทยและบรษัิท
ต่ำงประเทศที่ตัง้ในประเทศไทย และกำรสั่งซือ้สินคำ้ชนิดพิเศษโดยกำรน ำเขำ้จำกผูผ้ลิตจำกตำ่งประเทศ ซึ่งรำยละเอียดของ
แหลง่กำรจดัหำผลติภณัฑข์องบรษัิทสำมำรถแสดงไดเ้ป็นดงันี:้ 
ตารางแสดงแหล่งทีม่าของการจัดหาผลิตภณัฑใ์นธุรกิจตัวแทนจดัจ าหน่ายของบริษัท 
(หน่วย: รอ้ยละ) 
ยอดซือ้สินค้าส าเร็จรูป  2559 2560 2561 2562 

 ในประเทศ  97.51 97.31 95.31 91.05 

 ตำ่งประเทศ  2.49 2.69 4.69 8.95 

รวมยอดซือ้สินค้าส าเร็จรูปท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 
  

ทัง้นีปั้จจบุนั บรษัิทไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยสำยไฟฟำ้ และอปุกรณอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟำ้ รวมถึงวสัดุ
และอปุกรณป์อ้งกนัไฟลำมจำกผูผ้ลติสนิคำ้ชัน้น ำ ซึง่มีรำยละเอยีดสรุปดงันี ้ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหต ุ: รำยละเอียดโดยสรุปของผูผ้ลิตภณัฑต์รำสินคำ้หลกัมีดงันี ้
* phelps dodge ผลิตและจ ำหน่ำยโดยบรษัิท เฟลป้ส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยสำยไฟฟำ้และเคเบิล้เป็นหลกั
ซึง่ใชอ้ยำ่งกวำ้งขวำงในธุรกิจไฟฟำ้ โทรคมนำคม และอตุสำหกรรม โดยมีโรงงำนในประเทศไทย 
** 3M เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมริกำและมีส  ำนักงำนและโรงงำนตัง้อยู่กว่ำ 65 ประเทศทั่วโลก ซึ่งด  ำเนินกำรผลิตและ จ ำหน่ำย
สินคำ้กว่ำ 55,000 ชนิด โดยบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ำกัด มีผลิตภณัฑจ์  ำหน่ำยกว่ำ 5,000 ชนิดรวมถึงวสัดแุละอปุกรณท์ี่ เก่ียวขอ้งกับระบบ
ป้องกนัไฟลำมและผลิตภณัฑไ์ฟฟำ้อื่น ๆ ของตรำสินคำ้ 3M 

ผลิตภัณฑต์รา

สินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทคู่ค้า อายุสัญญา เงือ่นไขทีส่ าคัญ

phelps dodge* สายไฟฟ้า บริษัท เฟลป้ส ์ดอดจ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั

จนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง –- ไม่มีขอ้ก าหนด

วสัดแุละ อปุกรณไ์ฟฟ้า บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากดั จนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง - ไม่มีขอ้ก าหนด
วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั

ระบบปอ้งกนัไฟลาม

บริษัท 3M ประเทศไทย จ ากดั จนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง –- ไม่มีขอ้ก าหนด

Bticino อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟ้า บริษัท บทิีชีโน (ประเทศไทย) 

จ ากดั

1 ปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562และสามารถตอ่อายไุด ้1

 ปีอยา่งตอ่เน่ือง โดยอตัโนมตั ิ

เวน้แตไ่ดมี้การแจง้ลว่งหนา้ 3 

เดอืน

- ก าหนดใหบ้ริษัทจ าหน่ายสนิคา้

ไดเ้ฉพาะภายในประเทศไทย

–- บริษัทไม่สามารถน าสนิคา้อ่ืนมา

จ าหน่ายแขง่กบัสนิคา้บทิีชิโน

TTM หมอ้แปลงไฟฟ้า บริษัท ไทยทราโฟแมนแูฟค 

เจอริ่ง จ  ากดั

สิน้สดุวนัที่ 27 พฤษภาคม 

2564

–- ไม่มีขอ้ก าหนด

TGG ท่อโพลเีอทิลนี บริษัท ไทยกา้วไกลกรุ๊ป จ  ากดั จนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง –- ไม่มีขอ้ก าหนด

Arrow ท่อเหลก็รอ้ยสายไฟฟ้าและ

อปุกรณข์อ้ตอ่

บริษัท เจ. เอส. วี ฮารด์แวร ์

จ  ากดั (ปัจจุบนั เปลีย่นช่ือเป็น

 บมจ. แอรโ์รว ์ซินดเิคท)

จนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง –- ไม่มีขอ้ก าหนด

BELDEN สายน าสญัญาณ บรษัิท เบลเด็น เอเชีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด

1 ปี สิน้สดุ 31 มีนาคม 63 –- ไมมี่ขอ้ก าหนด
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44 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบนั บริษัทไดจ้ ำหน่ำยวสัดแุละอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกับระบบงำนไฟฟ้ำซึ่งไม่ไดร้บัหนงัสือแต่งตัง้
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกคู่คำ้รำยอื่นนอกเหนือจำกที่ไดก้ลำ่วขำ้งตน้ เนื่องจำกลกัษณะธุรกิจตวัแทนจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดงักลำ่ว
โดยปกติไมจ่ ำเป็นตอ้งมีสญัญำผกูมดัระหวำ่งคูค่ำ้ เวน้แตคู่ค่ำ้บำงรำยที่ตอ้งกำรเง่ือนไขพิเศษในกำรคำ้ เช่น กำรก ำหนดพืน้ที่
กำรคำ้ หรือขอ้ก ำหนดหำ้มน ำสินคำ้คูแ่ข่งมำจ ำหน่ำย เป็นตน้ ซึ่งปัจจุบนับรษัิทไดป้ฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรคำ้ที่ไดต้กลงกบัคูค่ำ้
ทกุรำย สง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัควำมไวว้ำงใจและไดร้บักำรตอ่สญัญำกำรเป็นตวัแทนจดัจ ำหนำ่ยมำอยำ่งตอ่เนื่อง 

 
2.การให้บริการติดตัง้ 

เนื่องดว้ยงำนออกแบบและติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมและระบบโทรคมนำคมเป็นธุรกิจที่ตอ้งอำศยับุคลำกรที่มี
ควำมรู ้ด้ำนวิศวกรรม และควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน บริษัทจึงได้มีกำรจัดหำทีมงำนวิศวกรที่มีควำมเช่ียวชำญและ
ประสบกำรณก์ว่ำ 10 ปีส ำหรบังำนออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนำคม และมีประสบกำรณก์วำ่ 21 ปีส  ำหรบังำนออกแบบ
และติดตัง้งำนระบบไฟลำม ซึง่ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรติดตัง้มีดงันี ้

 ธุรกิจใหบ้รกิำรติดตัง้เสำโทรคมนำคม 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนติดตัง้เสำโทรคมนำคมเริ่มตัง้แต่บริษัทไดร้บักำรว่ำจำ้งจำกผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่หรือ

จำกผูร้บัเหมำที่รบังำนจำกเจำ้ของโครงขำ่ย ซึง่ลกัษณะและคณุสมบตัิของเสำโทรคมนำคมของผูใ้หบ้รกิำรโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีแต่
ละรำยจะมีควำมแตกตำ่งกนั และขึน้อยูก่บัสภำพภมูิศำสตรข์องสถำนท่ีตัง้เป็นองคป์ระกอบดว้ยเชน่กนั โดยทีมงำนวิศวกรของ
บรษัิทจะด ำเนินกำรศกึษำควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ส ำรวจพืน้ท่ีโครงกำร และวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดข้องกำรก่อสรำ้งโครงกำร
ในพืน้ที่ (Network Feasibility) หลังจำกนั้น บริษัทจะด ำเนินกำรออกแบบระบบ และให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร รวมถึงใหบ้ริกำรจดัหำวสัดแุละอปุกรณท์ี่เหมำะสมกบัสภำพโครงกำร เช่น เสำเข็ม คอนกรีต โครงเสำเหล็ก และ
อุปกรณส์ื่อสำร เป็นตน้ เพื่อใหส้ำมำรถเช่ือมโยงเครือข่ำยสญัญำณโทรศพัทเ์คลื่อนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกนัน้บริษัทจะ
ด ำเนินกำรวำ่จำ้งผูร้บัเหมำช่วงเป็นผูด้  ำเนินกำรปรบัปรุงพืน้ที่ก่อสรำ้ง วำงเสำเข็ม ประกอบเสำโครงเหล็ก และติดตัง้อปุกรณ์
สื่อสำร เป็นตน้ โดยทีมงำนวิศวกรของบริษัทจะท ำหนำ้ที่ควบคมุงำนกำรก่อสรำ้งหนำ้งำนรวมทัง้กำรเช่ือมต่อสญัญำณ และ
ทดสอบคุณภำพงำนใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เพื่อใหส้ำมำรถส่งมอบงำนไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมี
ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรเฉลี่ยตอ่พืน้ที่ก่อสรำ้งประมำณ 45 – 60 วนั นอกจำกนัน้ บริษัทยงัไดใ้หบ้รกิำรหลงักำรขำยโดย
กำรรบัประกนัคณุภำพของงำนเป็นระยะเวลำ 1 ปี เพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมพงึพอใจ และควำมเช่ือมั่นของลกูคำ้ในเรือ่งคณุภำพ
งำน ซึ่งที่ผ่ำนมำบริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้ในกำรใชบ้ริกำรจำกบริษัทอย่ำงต่อเนื่ องมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม 
เนื่องจำกเทคโนโลยีดำ้นโทรคมนำคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ และกำรเสื่อมสภำพของโครงเหล็กตำมอำยกุำรใชง้ำน 
บริษัทจึงมีโอกำสทำงธุรกิจติดตัง้เสำโทรคมนำคมที่เพิ่มขึน้และ/หรือทดแทนเสำโทรคมนำคมเดิมใหม้ีขนำดใหญ่กว่ำเดิม 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรสั่งซือ้โครงเหล็กและอุปกรณ์ล่วงหนำ้ เนื่องจำกลกัษณะของแต่ละโครงกำรมีกำร
ก ำหนดลกัษณะและขอ้ก ำหนดและ/หรือคุณสมบตัิของสินคำ้ที่แตกต่ำงกันไป ดังนัน้ บริษัทจะสั่งซือ้สินคำ้เมื่อเริ่มด ำเนิน
โครงกำรโดยอำ้งอิงรำคำที่บรษัิทไดต้กลงไวก้บับรษัิทคูค่ำ้ก่อนกำรเขำ้ประมลูงำนในแตล่ะครัง้  

 ธุรกิจใหบ้รกิำรติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 
ส ำหรบัขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลำม บริษัทจะด ำเนินกำรเขำ้ส ำรวจพืน้ที่ที่ลกูคำ้ตอ้งกำรติดตัง้

ระบบป้องกนัไฟลำม พรอ้มทัง้ประเมินประเภทของวสัดแุละอปุกรณป์้องกนัไฟลำมที่เหมำะสมเพื่อใหล้กูคำ้พิจำรณำอนมุตัิ 
และภำยหลงัจำกบรษัิทไดร้บัควำมเห็นชอบจำกลกูคำ้แลว้ บรษัิทจะด ำเนินกำรติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม โดยวำ่จำ้งผูร้บัเหมำ
ช่วงเป็นผูด้  ำเนินกำร และมีทีมวิศวกรของบริษัทเป็นผูค้วบคมุดแูลทัง้ในเรื่องคณุภำพในกำรใชง้ำนของระบบป้องกนัไฟลำมที่
ติดตัง้ และกำรสง่มอบงำนตรงตำมก ำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม กำรออกแบบและติดตัง้จะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำม
สวยงำมของพืน้ที่ของอำคำร เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยระยะเวลำที่ใชใ้นกำรติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลำมมี
ระยะเวลำที่แตกตำ่งกนัขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีกำรติดตัง้และระยะเวลำงำนก่อสรำ้งอำคำรท่ีบรษัิทใหบ้รกิำรติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 
 

3.นโยบายวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 
บริษัทมีนโยบำยจดัเก็บสินคำ้คงคลงัส ำหรบัจ ำหน่ำยประมำณ 30 - 45 วนั ทัง้นี ้นโยบำยดงักลำ่วไดค้  ำนึงถึงควำม

เสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำสินคำ้ทัง้ในดำ้นรำคำลดลงและ/หรือรำคำเพิ่มขึน้โดยเฉพำะรำคำสำยไฟฟำ้ที่ไดร้บัผลกระทบ
จำกควำมผันผวนของรำคำทองแดง ตน้ทุนในกำรจัดเก็บ ควำมเสี่ยงจำกควำมลำ้สมัยของสินคำ้ กำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ปริมำณและระยะเวลำกำรส่งสินคำ้ของผูจ้  ำหน่ำย ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ตำมก ำหนดเวลำ 
รวมทัง้ควำมตอ้งกำรเพิ่มขึน้หรอืลดลดตำมภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นตน้ ทัง้นี ้ในกำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั บรษัิท
ไดม้ีกำรจดัสรำ้งคลงัสินคำ้ 2 แห่ง โดย คลงัสินคำ้ที่ 1 ตัง้อยู่ในอ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรุี และคลงัสินคำ้ที่ 2 ตัง้อยู่ใน
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อ ำเภอเมืองศรีรำชำ จงัหวดัชลบรุี กำรที่บริษัทสำมำรถส ำรองสินคำ้ในคลงัสินคำ้ของบริษัทเอง ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถสง่มอบ
สินคำ้ใหก้ับลกูคำ้ในทนัที และใหบ้ริกำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรบันโยบำยจัดเก็บโครงเหล็กและอปุกรณข์องโครงกำร
โทรคมนำคม บริษัทไม่มีนโยบำยจัดเก็บสินคำ้ดงักล่ำว เนื่องจำกลกัษณะและขอ้ก ำหนดที่แตกต่ำงกันของแต่ละโครงกำร 
ดงันัน้บรษัิทจะสั่งซือ้สนิคำ้เมื่อเริม่ด  ำเนินโครงกำรแทน   

 

งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 
- ไมม่ี-  

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ในกำรท ำธุรกิจของบริษัทไม่วำ่จะเป็นธุรกิจดำ้นตวัแทนจ ำหน่ำย ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทัง้บริษัทย่อยของ
บริษัท ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ขณะที่ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตัง้บริษัทไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ตกลงที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม
และควำมปลอดภยัอยำ่งเครง่ครดัมำโดยตลอด ซึง่ที่ผำ่นมำบรษัิทไมเ่คยไดร้บักำรตกัเตือนหรอืเสยีคำ่ปรบัในเรือ่งดงักลำ่ว 

 

 



 

46 รายงานประจ าปี 2562 

ปัจจัยความเสี่ยง 
บรษัิทตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่งอยา่งเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ 

โดยแบง่ความเสีย่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 
1. ความเสีย่งดา้นธุรกิจบรษัิท 
2. ความเสีย่งดา้นการเงิน 
3. ความเสีย่งดา้นอื่น ๆ 

 
1. ความเส่ียงด้านธุรกิจของบริษัท 

ธุรกิจหลกัของบรษัิทสามารถแบง่ได ้2 ประเภท คือ ธุรกิจซือ้มาและจ าหนา่ยไปหรอืการเป็นตวัแทนจ าหนา่ย และธุรกิจ
การใหบ้ริการ ออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตัง้เสาโทรคมนาคม ระบบป้องกนัไฟลามและอื่น  ๆ ดงันัน้ ในการวิเคราะหค์วาม
เสีย่งจะแบง่การวิเคราะหอ์อกเป็นความเสีย่งใน 2 ธุรกิจขา้งตน้ ดงันี ้

1.1 ธุรกิจซือ้มาและจ าหน่ายไป 
 1.1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสายไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ย  51,55 และ 63 ของรายไดร้วมของบริษัทปี 2560 - 
2562 โดยสายไฟฟ้ามีตน้ทุนหลกั คือ ทองแดง ดงันัน้ความผนัผวนของราคาทองแดงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาซือ้และ
จ าหน่ายสายไฟฟ้าของบริษัท และจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท  ในกรณีที่
บรษัิทไมส่ามารถปรบัราคาจ าหนา่ยใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้หรอืบรหิารสนิคา้คงคลงัใหม้ีปริมาณที่เหมาะสม  

อย่างไรก็ดีบริษัทใหค้วามส าคญัในการบริหารความเสี่ยงดงักล่าว โดยบริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารราคาจ าหน่าย
สินคา้ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุสินคา้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาทองแดง ซึ่งหากมีการบริหารจดัการที่ดี ความผนัผวน
ดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิท จึงไดว้างแนวทางในการปฏิบตัิเพื่อปอ้งกนัและ
ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาทองแดงในอนาคตดงันี ้

1. การก าหนดใหม้ีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดงเป็นประจ า เพื่อคาดการณ์แนวโนม้ของราคา        
ในการบรหิารปรมิาณสนิคา้คงคลงัของสายไฟฟา้ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

เนื่องจากโดยทั่ วไปเมื่อราคาทองแดงมีความผันผวน จะใช้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ 6 -  7 เดือน               
(Lapse Time) ก่อนที่จะสง่ผลกระทบตอ่ราคาจ าหนา่ยและตน้ทนุของสายไฟฟา้ 

2. การทบทวนและติดตามปรมิาณสนิคา้คงคลงัอยา่งใกลชิ้ด เพื่อการวางแผน ควบคมุ ในการบรหิารจดัการสนิคา้คง
คลงั เพื่อลดผลกระทบตอ่ราคาตน้ทนุสิน้คา้ที่มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หรอืลง 

3. การเพิ่มประสทิธิผลในการจดัสง่สนิคา้ โดยการมุง่เนน้เรือ่งการลดเวลาการจดัสง่สนิคา้  
4. การก าหนดนโยบายใหม้ีการสง่สินคา้โดยตรงไปยงัลกูคา้ส าหรบักรณีที่เป็นสินคา้ที่ใชใ้นงานโครงการ (Matching 

Order)  
5. การบริหารจดัการราคาอย่างมีประสิทธิผล โดยลกัษณะการจ าหน่ายสินคา้ของบริษัทเป็นการซือ้มาจ าหน่ายไป   

ซึ่งการก าหนดราคาจะใชว้ิธีบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ซึ่งหากราคาตน้ทุนสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลง    
บริษัทก็สามารถปรับก าไรส่วนที่บวกเพิ่มในราคาจ าหน่ายให้มีความเหมาะสม เพื่อยังคงให้บริษัทสามารถ
จ าหนา่ยสนิคา้หรอืระบายสนิคา้คงคลงัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ณ ขณะนัน้  

ดังนัน้ แมว้่าราคาทองแดงเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได ้แต่มาตรการบริหารสินคา้คงคลงัและการก าหนด       
กลยทุธก์ารตัง้ราคาของบรษัิทจะเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาทองแดงไดใ้นระดบั
หนึ่ง ดว้ยเหตุนี ้บริษัทจึงมีนโยบายจัดเก็บสินคา้คงคลงัเป็นประมาณ 30 – 45 วัน โดยบริษัทมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย          
30-45 วนั  ซึง่เป็นระยะเวลาที่ใกลเ้คียงกบันโยบายที่ก าหนด 

 
1.1.2  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่  
ในปี 2560-2562  บริษัทไดจ้ัดหาผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าประมาณรอ้ยละ 52,54 และ 56 ตามล าดบั ของมูลค่าการซือ้

สินคา้ส าเร็จรูป จากบริษัท เฟลป้ส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“เฟลป้ส ์ดอดจ์”) จากการที่ เฟลป้ส ์ดอดจ์      
ไม่มีนโยบายที่จะท าสญัญาระยะยาวกบัตวัแทนจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑร์ายใด จึงท าใหบ้ริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผ้ลติ
รายดงักล่าว หากผูผ้ลิตรายดงักล่าวด าเนินการจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยตรง และ/หรือ เลิกจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษัท 
และ/หรือ ไม่สามารถสง่มอบสินคา้ใหแ้ก่บริษัทไดท้นัตามความตอ้งการใชข้องบริษัท และ/หรือ ปรบัขึน้ราคาสินคา้โดยไม่แจง้
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ล่วงหนา้ และบริษัทไม่สามารถจัดหาแหล่งอื่นไดท้นัตามแผนการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ได ้จากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อยอดจ าหน่ายและความน่าเช่ือถือของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่าง          
มีนยัส  าคญัได ้

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดป้ระเมินว่าบริษัทจะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวไม่มากนกั เนื่องจากผูผ้ลิตสินคา้ราย
ดงักล่าวไม่มีนโยบายจ าหน่ายสินคา้โดยตรงดว้ยตนเอง ประกอบกับตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับผูผ้ลิต
ดงักลา่ว โดยมีการจดัซือ้ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานตัง้แต่ปี 2542 รวมถึงมีประวตัิการสั่งซือ้และช าระค่า
สินคา้ที่ดีมาโดยตลอด ท าใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากผูผ้ลิตดงักลา่วในการสั่งซือ้ผลิตภณัฑส์ายไฟฟ้ามาโดยตลอด อีกทัง้ 
บริษัทยงัเป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายภายในประเทศรายใหญ่ที่สดุของเฟลป้ส ์ดอดจ์ นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัมีผูผ้ลิตสายไฟฟ้า
ภายในประเทศและผูน้  าเขา้สายไฟฟ้ารายอื่นจากต่างประเทศที่สามารถผลิตสินคา้ทดแทนได ้และประสงคท์ี่จะใหบ้ริษัทเป็น
ตวัแทนจ าหนา่ยหลกั ดงันัน้บรษัิทจึงเช่ือวา่จะไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งนีไ้มม่ากนกั 

 
1.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและคู่แข่งรายใหม่ 
เนื่องดว้ยธุรกิจซือ้มาและจ าหน่ายไปหรือการเป็นตวัแทนจ าหน่าย เป็นธุรกิจที่ไม่ตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญทางเทคนิค

หรือไม่มีความซบัซอ้นมากนกั จึงท าใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่สามารถเขา้สู่ตลาดไดไ้ม่ยากนกั จากปัจจยัดงักลา่วจึงท าใหใ้น
อนาคต บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการเขา้มาของคูแ่ขง่ขนัรายใหม่และอาจมีการแขง่ขนัท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่ผล
การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทในอนาคตได ้ 

อย่างไรก็ดีการด าเนินธุรกิจดงักล่าวยงัตอ้งอาศยัประสบการณใ์นหลายๆดา้น เช่น การมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับผูผ้ลิต
สินคา้ การมีสินคา้ที่หลากหลายทัง้ประเภทและปริมาณเพื่อก่อใหเ้กิดความยืดหยุ่นและสามารถรองรบัความตอ้งการของลกูคา้
ไดอ้ย่างทนัท่วงที มีความรวดเร็วในการจดัสง่สินคา้ การสรา้งกลยทุธก์ารตลาดเพื่อขยายฐานลกูคา้ใหม้ีจ านวนมากพอ รวมทัง้
ตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนที่สงูในการส ารองสนิคา้เพื่อจ าหนา่ย ดว้ยปัจจยัดงักลา่วจึงอาจสง่ผลใหคู้แ่ขง่ขนัรายใหม่เขา้มาในธุรกิจ
นีไ้ดไ้ม่ง่ายนกั ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบริษัทไดใ้ชก้ลยทุธด์า้นต่าง ๆในการบริหารมาโดยตลอด โดยบริษัทมีสินคา้หลากหลายประเภท 
ครอบคลมุสินคา้ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าทัง้หมดและยงัมีบรกิารติดตัง้ส  าหรบัสินคา้ที่ เก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าบางชนิด สง่ผล
ใหบ้ริษัทเป็นบริษัทที่เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้แบบครบวงจร (One-Stop Service) กลา่วคือ มีสินคา้เพื่อจ าหน่ายที่เก่ียวขอ้ง
กบัสายไฟฟ้าและอปุกรณไ์ฟฟ้าที่หลากหลายและครบถว้นในทกุหมวดหมู ่ท าใหล้กูคา้มีความสะดวกและง่ายในการสั่งซื ้อและ
รบัมอบสนิคา้ โดยบรษัิทมีการจดัเก็บสนิคา้ไวใ้นคลงัสนิคา้ จ านวน 2 คลงัสนิคา้ อีกทัง้ขนาดของพืน้ท่ีคลงัสนิคา้ที่ใหญ่และท าเล
ที่ตัง้ของคลงัสินคา้แต่ละแห่งอยู่ใกลก้บัที่ตัง้ของลกูคา้และการคมนาคมสะดวก ท าใหบ้ริษัทสามารถจดัเก็บสินคา้ไดเ้พียงพอ   
และสามารถกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึงในเวลาอนัรวดเร็ว นอกจากนัน้ผูป้ระกอบการรายอื่นที่ท  าธุรกิจซือ้มาและ
จ าหนา่ยไปเหมือนบรษัิทสว่นใหญ่มีขนาดของเงินทนุและปรมิาณจ าหนา่ยที่นอ้ยกวา่บรษัิทคอ่นขา้งมาก บรษัิทจึงมีขอ้ไดเ้ปรยีบ
ในดา้นปริมาณและประเภทสินคา้ที่สั่งซือ้ ทัง้นี ้ ปัจจัยที่กล่าวขา้งตน้จะช่วยสรา้งความเช่ือถือในเรื่องคุณภาพและบริการของ
บรษัิทตอ่ลกูคา้อีกทางหนึง่ 

 
1.2 ธุรกิจการให้บริการ ออกแบบ จัดหา และรับเหมาตดิตั้งเสาโทรคมนาคม 
1.2.1 ความเสี่ยงจากความไม่สม ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 
ธุรกิจการใหบ้รกิารออกแบบและติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมของบรษัิทเป็นการใหบ้รกิารท่ีมีลกัษณะเป็นงานโครงการ

ระยะสัน้ โดยไม่มีการท าสญัญาว่าจา้งท างานเป็นระยะยาวต่อเนื่อง ดงันัน้บริษัทอาจมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการออกแบบและ
ติดตัง้ที่ไมม่ีความสม ่าเสมอหรอืไมม่ีความตอ่เนื่องไดใ้นอนาคต บรษัิทตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว แตอ่ยา่งไรก็ตามเนื่องจาก
บรษัิทเป็นบรษัิทท่ีมีความเป็นอิสระจากเจา้ของโครงขา่ยระบบโทรคมนาคมหรือผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่ทกุ ๆราย  รวมทัง้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสบการณ์กับการท างานกับทั้งผูใ้ห้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่และผู้ร ับเหมาหลักของผู้ใหบ้ริการ
โทรศพัทเ์คลือ่นท่ี จึงท าใหบ้รษัิทไดร้บัความไวว้างใจจากผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีทกุราย และเป็นผลใหบ้รษัิทไดร้บังานจาก
ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีทกุรายอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง  
 นอกจากนีบ้ริษัทมีนโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณเ์ก่ียวกับระบบงาน
ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ อุปกรณส์่องแสงสว่าง วสัดุและอุปกรณป์้องกันไฟลาม เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยท าใหบ้ริษัทมี
รายไดท้ี่สม ่าเสมอจากการจ าหนา่ยสนิคา้ดงักลา่ว และลดผลกระทบของความเสี่ยงในดา้นความไมส่ม ่าเสมอของรายไดใ้นสว่น
ของงานการบรกิารออกแบบ จดัหาและติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคมในอนาคตไดใ้นระดบัหนึง่ 
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1.2.2 ความเสี่ยงจากการด าเนินโครงการล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตามสัญญา 
ในการด าเนินธุรกิจการใหบ้ริการออกแบบ จดัหา และรบัเหมาติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลาม ระบบงานโทรคมนาคมและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการใหบ้รกิารในลกัษณะโครงการ ซึง่มีระยะเวลาด าเนินงานตัง้แต ่3 เดือน ถึงประมาณ 1 ปี และ
บางกรณีมีการก าหนดค่าเสียหายจากความล่าชา้ของงาน ดงันัน้ หากการด าเนินโครงการมีความล่าชา้จากก าหนดการ อาจ
สง่ผลใหบ้ริษัทมีตน้ทนุในการด าเนินโครงการสงูขึน้ รวมทัง้มีความเสี่ยงที่อาจจะถกูเรียกคา่เสียหายจากความลา่ชา้ของการสง่
มอบงานได ้

ดงันัน้ เพื่อเป็นการปอ้งกนัความเสีย่งจากความลา่ชา้ในการสง่มอบงาน บรษัิทมีนโยบายในการวางแผนการด าเนินงาน
ล่วงหนา้โดยจะประสานงานกับผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่าง ๆเช่น ผูจ้ัดหาวตัถุดิบ (Supplier) ผูร้บัเหมาช่วง วิศวกรคุมงานของเจา้ของ
โครงข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัไดม้ีการวางแผนประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการสง่มอบสนิคา้ 
หรือการก่อสรา้งติดตัง้งานระบบอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งมีการจัดสรรทีมงานใหเ้หมาะสมกับปริมาณงานที่ไดร้บัมอบหมาย 
เพื่อใหส้ามารถดูแลและตรวจสอบความคืบหนา้ตลอดจนคุณภาพของงานอย่างใกลชิ้ด ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะช่วยให้
บริษัทรบัทราบถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขไดท้นัท่วงที และสามารถสง่มอบงานโครงการและ/หรือสินคา้ไดต้รงตามคณุภาพที่
ลกูคา้ตอ้งการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยสง่มอบงานลา่ชา้จนท าใหต้อ้งถกูเรียกรอ้งค่าเสียหาย
จากผูว้า่จา้งแตอ่ยา่งใด 

 
1.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร 
บริษัทด าเนินธุรกิจใหบ้ริการออกแบบ จัดหา และรบัเหมาติดตัง้ระบบงานโทรคมนาคม ซึ่งในการรบังานและการ

ด าเนินงานแตล่ะโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลาอยา่งมปีระสทิธิภาพนัน้ จ าเป็นท่ีตอ้งพึง่พาบคุลากรท่ีมีประสบการณแ์ละ
ความรูค้วามสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานวิศวกรซึ่งเป็นผูท้  าหนา้ที่ตัง้แต่การออกแบบ ควบคมุงานและบริหารโครงการ      
จนเสรจ็สิน้ ซึง่มีผลตอ่การบรหิารงานตน้ทนุโครงการ ระยะเวลาด าเนินโครงการ และความครบถว้นตามความตอ้งการของลกูคา้  
ดงันัน้หากบรษัิทสญูเสยีทีมวิศวกรเหลา่นีไ้ปอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการรบังานและการบรหิารจดัการงานโครงการ
ได ้

บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากร ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว บรษัิทจึงมีนโยบายในการ
ปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่วดงันี ้

(1) ก าหนดระบบเงินเดือน และคา่ตอบแทนที่เหมาะสม 
(2) จดัใหม้ีสวสัดิการและมาตรการจงูใจพนกังานใหม้ีความผกูพนักบัองคก์รในระยะยาว 
(3) จัดอบรมสมัมนาแก่พนกังานและบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถดา้นเทคนิค มุ่งสู่

การเป็นมืออาชีพ 
(4) กระจายอ านาจการบรหิารงานเพื่อลดการพึง่พิงบคุลากรเป็นรายบคุคล 
ดว้ยนโยบายดงักลา่วจึงท าใหบ้ริษัทมีวิศวกรหลกั ที่มีความรูค้วามสามารถ เช่ียวชาญและมีประสบการณส์ าหรบังาน

ออกแบบและติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ซึ่งยงัคงท างานรว่มกบับริษัท เป็นเวลามากกว่า14ปี อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 14 ปี    
ที่ผา่นมา มีวิศวกรหลกัลาออกเพียง 1 ทา่นเทา่นัน้ จากวิศวกรทัง้หมดของบรษัิทจ านวน 35 คน 
 
2.  ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 

 2.1 ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงนิจากลูกหนี้การค้า   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 บริษัทมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 1,246 ลา้นบาท 1,187 ลา้นบาท และ 

1,0250 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 34 รอ้ยละ 34 และรอ้ยละ 28 ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยแบ่งเป็น
ลกูหนีก้ารคา้ก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1,128 ลา้นบาท 1,221 ลา้นบาท และ 1,069 ลา้นบาท ในปี 2560 ถึง 2562 
ตามล าดบั และเป็นลกูหนีอ้ื่นจ านวน 26 ลา้นบาท 33 ลา้นบาท และ 35 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบัในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 
โดยหากพิจารณาจากลกูหนีก้ารคา้จะพบวา่ เป็นลกูหนีก้ารคา้จากธุรกิจตวัแทนจ าหนา่ยสนิคา้เป็นสว่นใหญ่ ซึง่เป็นลกัษณะโดย
ปกติของธุรกิจซือ้และจ าหน่ายสินคา้หรือตวัแทนจ าหน่าย ส าหรบัการใหเ้ครดิตแก่ลกูคา้ ซึ่งหากมูลค่าของการจ าหน่ายหรือ
รายได้จากการขายเติบโตมากขึน้ก็จะส่งผลให้มูลค่าของลูกหนีก้ารค้าเติบโตตามไปด้วย นอกจากนี ้ด้วยจ านวนลูกค้า
ภาคเอกชนซึง่เป็นลกูคา้หลกัของบรษัิท ณ ปัจจบุนัท่ีมีจ านวนมากถึงประมาณ 4,000 ราย และกระจายอยูท่ั่วประเทศ บรษัิทจึงมี
ความเสี่ยง หากลกูหนีก้ารคา้ของบริษัท ช าระค่าสินคา้ล่าชา้และไม่ตรงตามก าหนดของเครดิตเทอม หรือ กลายเป็นหนีส้ญู       
ซึง่อาจสง่ผลตอ่สภาพคลอ่ง และสง่ผลกระทบตอ่เนื่องมายงัผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของบรษัิทได้ 



 

49 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

ดงันัน้ การควบคมุคณุภาพของลกูหนีก้ารคา้อย่างสม ่าเสมอ การติดตามการช าระหนี ้และการเรง่รดัเก็บหนี ้จึงเป็น
ปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงมีนโยบายการจ าหน่ายสินคา้และการพิจารณาใหส้ินเช่ือแก่ลกูคา้แตล่ะราย   
ที่รดักมุ โดยบรษัิทพิจารณาล าดบัชัน้การใหส้ินเช่ือ (credit rating) จากการวิเคราะหง์บการเงินของลกูคา้ยอ้นหลงัและวิเคราะห์
ทัง้ดา้นการเงิน ความมั่นคง และการเติบโตดา้นธุรกิจของลูกคา้ และมีนโยบายทบทวนวงเงินการใหส้ินเช่ืออย่างสม ่าเสมอ       
ทัง้นีโ้ดยเฉลี่ยบริษัทไดใ้หร้ะยะเวลาช าระค่าสินคา้แก่ลกูคา้ประมาณ 30 - 120 วนั ซึ่งครอบคลมุระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย
เท่ากบั 120 วนั 98 วนั และ 106 วนั ในปี 2560-2562 ตามล าดบั อีกทัง้ บริษัทยงัมีนโยบายติดตามคณุภาพของลกูหนีก้ารคา้
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเครดิตเป็นประจ า นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีนโยบายตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูในอตัรารอ้ยละ 50 และ รอ้ยละ 100 เมื่อลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 6 และ 12 เดือน ตามล าดบั ซึ่งบริษัทไดต้ัง้ส  ารอง    
ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูรวมเป็นจ านวน 61 ลา้นบาท จ านวน 67 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560-2562 ตามล าดบั 
สง่ผลใหค้งเหลือเป็นลกูหนีก้ารคา้สทุธิจ านวนประมาณ 1,220 ลา้นบาท 1,155 ลา้นบาท และ 989  ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั  

ส าหรบัสินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา ประกอบดว้ย รายไดบ้ริการติดตัง้คา้งรบัและรายไดท้ี่ยงัไม่เรียกเก็บ จ านวน 591 
ลา้นบาท 433 ลา้นบาท และ 173 ลา้นบาท ณ  สิน้ปี 2560 – 2562 ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ย รายไดท้ี่ยงัไม่เรียกเก็บ ซึ่งเป็น
มลูค่างานติดตัง้ที่แลว้เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บซึ่งเป็นลกูหนีข้องงานติดตัง้ระบบโทรคมนาคมเป็นหลกั ซึ่งมีจ านวนประมาณ 587 
ลา้นบาท 428 ลา้นบาท และ 160 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2560 – 2562 ตามล าดบั 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัมีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว โดยจดัซือ้กรมธรรมป์ระกนัการผิดนดัช าระหนีข้องลกูหนี ้
การคา้ ซึ่งบริษัทจะไดร้บัความคุม้ครองการรบัประกันช าระหนีข้องลูกหนีข้องบริษัทดว้ยทุนประกันจ านวน 3,000 ลา้นบาท        
ในกรณีที่ลกูหนีข้องบริษัทไม่สามารถช าระหนีก้ารคา้ใหก้บับริษัทได ้บริษัทประกนัตกลงจะรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายดงักลา่ว
ให้แก่บริษัทตามที่เกิดขึน้จริงตามวงเงินที่บริษัทประกันก าหนดให้แก่ลูกค้าของบริษัทแต่ละรายโดยเป็นจ านวนรวมกัน                
ไม่เกิน 200 ลา้นบาท ทัง้นี ้มูลค่าการรบัประกันช าระหนีด้ังกล่าวมีความเพียงพอในการลดความเสี่ยงในส่วนนี ้เนื่องจาก             
ที่ผ่านมา บริษัทมีหนีสู้ญและ/หรือหนีท้ี่ตอ้งตัง้ส  ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญอยู่ในระดบัต ่า ซึ่งมีจ านวนรวมเพียงประมาณ          
67 ลา้นบาท โดยบริษัทมีความเห็นวา่ นโยบายจดัซือ้กรมธรรมด์งักลา่วเป็นประโยชนแ์ละช่วยลดความเสี่ยงจากการไมส่ามารถ
เรยีกเก็บเงินจากลกูคา้ใหแ้ก่บรษัิท ซึง่บรษัิทจะพิจารณาการจดัซือ้กรมธรรมด์งักลา่วตามความเหมาะสมตอ่ไปในอนาคต 

 
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัท

ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัทางการเงินเป็นจ านวนรวมประมาณ 297 ลา้นบาท และ 695 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยหนีส้ินขา้งตน้มีอตัราดอกเบีย้ที่ลอยตวัซึ่งอา้งอิงกบัอตัราดอกเบีย้ THB  FIX ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว     
มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้จะสง่ผลใหบ้รษัิทมีภาระดอกเบีย้ที่สงูขึน้ตามแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดงักลา่ว โดยการรกัษาสดัส่วนของหนีส้ินที่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทไดร้บัวงเงินหลายประเภทจากสถาบนัการเงิน
หลายแหง่ซึง่บรษัิทสามารถเลอืกใชว้งเงินและเทอมการช าระเงินท่ีเหมาะสมกบัสถานการณณ์ ขณะนัน้ๆนอกจากนัน้การท่ีบรษัิท
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นครัง้นีบ้ริษัทมีวตัถปุระสงคจ์ะน าเงินทนุที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหมต่อ่
ประชาชนบางสว่นมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนซึง่จะช่วยลดผลกระทบภาระดอกเบีย้จ่ายของบรษัิทในอนาคตไดใ้นระดบัหนึง่ 

 
2.3 ความเสี่ยงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 
ในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าประเภทอื่น ๆ และการใหบ้ริการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม 

บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนสงู ส าหรบัการสั่งซือ้สินคา้และจดัเก็บสินคา้เพื่อขาย ซึ่งจะตอ้งมีความหลากหลาย
และเพียงพอตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ รวมทัง้ใชใ้นขัน้ตอนการเตรยีมงานโครงการ และการจดัซือ้จดัจา้งเพื่อการด าเนินงานใน
โครงการติดตัง้ระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นขัน้ตอนก่อนที่จะไดร้บัช าระเงินจากผูว้า่จา้งตามสญัญา ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบริษัทใชแ้หลง่
เงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนหลกั เพื่อด าเนินธุรกิจดงักล่าว ส่งผลใหม้ีอตัราส่วนสภาพคล่องและ
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ในปี 2560-2562 ดงันี ้ปี 2560 ประมาณ 1.56 เทา่ และ 1.18 เทา่ ในปี 2561 ประมาณ 1.45 เทา่
และ 1.09 เทา่ และปี 2562 ประมาณ 1.37 เทา่ และ 0.80 เทา่ ตามล าดบั  
 
3.  ความเสี่ยงอื่น ๆ 
   -ไมม่ี- 
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ ์
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ซึง่สามารถแสดงรายละเอียด     
ไดด้งันี ้ 

รายการ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
 (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.61 31ธ.ค.62 

1. ที่ดิน  ประกอบดว้ย 171.12 171.72 บรษัิทเป็นเจา้ของ ติดภาระจ านอง 

    - โฉนดที่ดินเลขท่ี 93838 เนือ้ที่ 12-0-49 ไร ่         

      ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบรุี         

    - โฉนดที่ดินเลขท่ี 14481  เนือ้ที่ 25 ตารางวา        

      ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอปากเกรด็ จ.นนทบรุี         

    - โฉนดเลขที่ 2404 เนือ้ที่ 13-2-74 ไร ่         

      ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอปากเกรด็(ตลาดขวญั)          
      จงัหวดันนทบรุ(ีไดม้าเมื่อวนัที่ 4 ก.พ.2556) 
ไดม้ีการแบง่แยกโฉนดออกเป็น 2 แปลง เมื่อวนัท่ี 27 
ส.ค. 2561  
- เลขที่ 88429 เนือ้ที่ 5-0-39 
เลขที่ 88430 เนือ้ที่ 8-2-16         

 - โฉนดที่ดิน เลขที่ 16288 เนือ้ที่ 1 งาน 4 ตารางวา          
-    ตัง้อยู ่ต าบลลาดพรา้ว อ าเภอลาดพรา้ว                    

จ.กรุงเทพมหานคร         

 - โฉนดที่ดิน เลขที่ 16289 เนือ้ที่ 1 งาน 4 ตารางวา          
   ตัง้อยู ่ต าบลลาดพรา้ว อ าเภอลาดพรา้ว                    
จ.กรุงเทพมหานคร         

 - โฉนดที่ดิน เลขที่ 16290 เนือ้ที่ - งาน 60 ตารางวา          
   ตัง้อยู ่ต าบลลาดพรา้ว อ าเภอลาดพรา้ว                    
จ.กรุงเทพมหานคร         
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รายการ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  

(ล้านบาท) 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 
ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.61 31ธ.ค.62 

2. อาคาร  ประกอบดว้ย 171.79 160.75 
บรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยเป็น 
ติดภาระ
จ านอง 

- อาคารส านกังาน 2 ชัน้และอาคารโกดงัชัน้เดยีว     เจา้ของ   
  พืน้ท่ีใชส้อบรวมประมาณ 4,500 ตารางเมตร         
  ตัง้อยูท่ี่อ  าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี         
- ทาวนเ์ฮา้วส ์3 ชัน้ เลขที่ 53/343 จ านวน 1 หลงั          
- อาคารส านกังานแหง่ใหม ่329 หมู ่3          
   ต.บา้นใหม ่อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120  - ปี 2558         

3. เครือ่งตกแตง่อาคาร 4.85 4.31 
บรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยเป็น ไมม่ี 
    เจา้ของ   

4. เครือ่งมอืและอปุกรณ ์ 2.07 1.78 
บรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยเป็น ไมม่ี 
    เจา้ของ   

5. อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้  านกังาน 7.75 3.60 
บรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยเป็น ไมม่ี 
    เจา้ของ   

6. ยานพาหนะ 17.91 17.32 
บรษัิทเป็น
เจา้ของ/ผูเ้ชา่ 

ภายใต้
สญัญาเชา่
ซือ้และ 

    

ซือ้/ผูเ้ช่าทาง
การเงิน 

สญัญาเชา่
ทางการเงิน 

7. อปุกรณท์ี่ติดตัง้ตามสญัญา 10.81 7.47 บรษัิทเป็นเจา้ของ ไมม่ี 
8. ทรพัยส์นิระหวา่งการโอนเป็นสนิทรพัย ์ 0.38 - บรษัิทเป็นเจา้ของ -ไมม่ ี
รวม 386.68 366.95     

หมายเหต:ุ 1.  ในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทไดจ้ านองท่ีดิน และอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ภายใตว้งเงินจ านองรวม
ประมาณ 198 ลา้นบาท ไวก้บัสถาบนัการเงิน 

 2. ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณจ์ านวนหนึ่งซึ่งไดต้ดัค่าเสื่อม
ราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยมลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักลา่วมีจ านวน
เงินประมาณ 54 ลา้นบาท และ 74 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 3. สนิทรพัยบ์างสว่นเป็นสนิทรพัย ์ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงินและสญัญาเช่าซือ้ที่บรษัิทเป็นผูเ้ช่าทางการเงินและ
ผูเ้ช่าซือ้ โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 21 ลา้นบาท และ 21 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4. อปุกรณท์ี่ติดตัง้ตามสญัญา คือ อปุกรณป์ระเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลงังานตามโครงการ Smart Way 
ของสถาบนัวิศวกรรมพลงังาน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และกองพฒันาระบบไฟฟา้ การไฟฟา้สว่นภมูิภาค ซึง่
ไดร้ว่มกนัก าหนดนโยบายเก่ียวกบัมาตรการประหยดัพลงังานไฟสาธารณะ โดยมอบหมายใหบ้ริษัทเป็นผูล้งทนุ
ในการติดตัง้โคมไฟที่มีศกัยภาพในการประหยดัพลงังาน และบ ารุงรกัษาเป็นระยะเวลา 10 ปีซึ่งบริษัทจะไดร้บั
ผลตอบแทนส าหรบัพลงังานไฟฟา้ที่ประหยดัไดใ้นช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
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อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน         
ซึง่สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งันี ้:- 

รายการ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ 
   (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

31ธ.ค.61  31ธ.ค.62 

1.โฉนดที่ดิน 63680 เนือ้ที่ 1 งาน 0.1 ตารางวา -  บรษัิทยอ่ยเป็นเจา้ของ  - 

   ตัง้อยู ่อ าเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร         
 2.โฉนดที่ดิน 16288-90 เนือ้ที่ 1งาน 4 ตารางวา 2.68 2.24  บรษัิทยอ่ยเป็นเจา้ของ   

1 งาน 4 ตารางวา และ60ตารางวา ตัง้อยู ่     

ต าบลลาดหญา้ อ าเภอลาดพรา้ว     

กรุงเทพมหานคร     

 

รายละเอียดของสัญญาทีส่ าคัญ 
1) สัญญาเช่าคลังสินค้า 
   สัญญาเช่าที่เก็บสินค้าที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 คูส่ญัญา  : นางพิมลพร เดชก าแหง (ในฐานะ “ผูใ้หเ้ช่า”) ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษัิท 
  : บรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) (ในฐานะ “ผูเ้ช่า”) 
 วนัท่ีในสญัญา : วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

 ทรพัยส์นิท่ีเช่า : ที่ดินว่างเปลา่ โฉนดเลขที่ 22687, 22695, 22696 ถนนติวานนท ์ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีเนือ้ที่รวมประมาณ 600 ตารางวา เพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บสนิคา้  

 อตัราคา่เช่า  : 35,000 บาทตอ่เดือน  
 ระยะเวลาของสญัญา : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 

 เง่ือนไขของสญัญา : ผูใ้หเ้ช่าตกลงยินยอมใหผู้เ้ช่าตอ่สญัญาเช่าออกไปอีก 3 ปี นบัแตส่ญัญาเช่าฉบบันีส้ิน้สดุ 
 

 
 
 



 

53 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 
 
1.ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทยอ่ยจ านวน 2 บริษัท  
1.1)  บรษัิท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 99 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้ บรษัิท ซี.เอส.เอส.เอน

เนอรย์ี่ จ ำกดั ประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบังำนขำยอปุกรณไ์ฟฟ้ำ และงำนติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้ำของหน่วยงำนรำชกำร
และ โครงกำรตำ่ง ๆเป็นหลกั 

 

1.2)   บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 70 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้
บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกัด ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรติดตัง้เสำสญัญำณและอุปกรณ์
โทรคมนำคมใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำเครอืขำ่ยระบบโทรคมนำคมแบบ Turnkey 
 

2.ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 2 บริษัท 
2.1)  บริษัท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 38 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกช ำระแลว้ ซึ่งเป็นบริษัทนิติบคุคล     

ที่จัดตัง้และจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยของสำธำรณรฐัประชำธิปไตรประชำชนลำว โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในกำร
ประกอบธุรกิจผลติกระแสไฟฟำ้พลงังำนน ำ้   

 

2.2) Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company  
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS” ) ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียน ซึง่เป็นบรษัิทนิติ
บุคคลที่จัดตัง้และจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยประเทศเวียดนำม โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในกำรประกอบธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย ์ที่จงัหวดัฟเูยีย้น สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม จ ำนวน 2 โครงกำร ขนำดก ำลงักำร
ผลติติดตัง้รวม 99.216 เมกะวตัต ์ 
 

อยำ่งไรก็ตำม ในอนำคตหำกบรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ้งพิจำรณำลงทนุในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง
เพิ่มเติม บริษัทจะมุ่งเนน้ลงทนุในธุรกิจที่เกือ้หนนุ และเอือ้ประโยชนต์่อกำรท ำธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจำรณำผลตอบแทน
และผลประโยชนอ์ื่นที่บริษัทคำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรลงทุนเป็นส ำคญัเพื่อเป็นกำรสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของกลุม่บริษัท 
โดยบรษัิทจะพิจำรณำสดัสว่นกำรลงทนุตำมควำมเหมำะสมและผลตอบแทนที่คำดวำ่จะไดร้บัจำกกำรลงทนุ เพื่อประโยชนต์่อ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นส ำคญั ทัง้นี ้บริษัทจะควบคมุดแูลดว้ยกำรสง่กรรมกำร และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยของบริษัทเขำ้ไป
เป็นตวัแทนตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ เพื่อใหม้ีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรในกิจกำรนัน้  ๆ รวมทัง้มีสิทธิในกำรออกเสียงในที่
ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

 
ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ส ำหรบัระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำย หรือคดี    
ใด ๆ ดว้ยกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) คดีที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบตอ่สนิทรพัยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยที่มีจ ำนวนสงูกวำ่รอ้ยละ5ของสว่นของผูถื้อหุน้  
(2) คดีที่กระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทอยำ่งมีนยัส ำคญั แตไ่มส่ำมำรถประเมินผลกระทบ เป็นตวัเลขได ้ 
(3) คดีที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษัิท 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ  ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร 

บริษัท ซี.เอส.เอส เอนเนอรย์ี่ จ ากัด และบริษัท นีออนเวิรค์ส ์คอมมูนิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทย่อย”)          
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงิน
เฉพาะของบรษัิทยอ่ย และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บรษัิทยอ่ยก าหนด ทัง้นี ้การจ่ายเงิน ปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม    
อื่น ๆ  ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืผูถื้อหุน้ 

 
ทัง้นี ้ในระหวา่งปี 2560 ถึงปี 2562 บรษัิทไดม้กีารจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

ปี 
งบการเงนิเฉพาะ 

2560 2561 2562 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ (บาท) 0.22 0.15 0.03 

เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.18 0.12 0.03 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 83% 82% 101% 
 
หมายเหต ุ : ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุน้

ละ 0.02 บาท และในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 คณะกรรมการมีมติเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 อนมุตัิการจา่ยปันผลงวด 6 เดือนหลงัปี 2562 โดยจา่ยเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท รวมเป็น
การจ่ายปันผลปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท อย่างไรก็ดีการจ่ายปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที่ 28 เมษายน 2563 
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ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละการถอืหุน้ 
 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
หุ้นสามัญ 
 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 588,036,884.50 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 
1,176,073,769 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้0.50 บำท โดยมีทนุจดทะเบียนช ำระแลว้จ ำนวน 587,869,544.50 บำท แบง่เป็นหุน้สำมญั
จ ำนวน 1,175,739,089 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้0.50 บำท 

 

หุ้นกู ้
- ไมม่ี - 

 

ผู้ถอืหุ้น 
รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลำ่สดุ วนัท่ี 16 มนีำคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อจ ากัดการถอืหุน้ของชาวต่างชาติ 
 ผูถื้อหุน้ที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุน้ของบรษัิท รวมกนัไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 49% ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระ
แลว้ ซึง่ ณ วนัท่ี 16 มีนำคม 2563 มีชำวตำ่งชำติถือครองหุน้ของบรษัิทจ ำนวน รอ้ยละ 1.61 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 

 

การออกหลกัทรัพยอ์ื่น  
-ไมม่ี –  

ล ำดับ  จ ำนวนหุน้ คิดเป็น (%)
1. ครอบครัว กังสวิวัฒน์

1.1 นาย สมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836           17.70
1.2 นาง วันดี กังสวิวัฒน์ 2,644,578               0.22
1.3 นาง สนุนัทา กังสวิวัฒน์ 1,794,300               0.15
1.4 นาย สกิุจ กังสวิวัฒน์ 98                             0.00

212,587,812        18.08
2. ครอบครัว เมฆมณี

2.1 นาย กิตติรตัน์ เมฆมณี 30,058,756             2.56
2.2 นาง อรณี เมฆมณี 7,500,000               0.64
2.3 นาย ณัฐภทัร เมฆมณี 10,000,000             0.85
2.4 นาง วารี เมฆมณี 10,000,000             0.85

57,558,756         4.90
3 นาย โอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711             4.96
4 บริษัท 38,911,254             3.31

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

25,691,184         2.19
6 นาย ปรีชา อรุณยิ่งมงคล 22,362,240             1.90
7 นาย สกล สณัหฉวี 20,956,528             1.78
8 นาง พชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880             1.71
9 นาย มนตรี กังสวิวัฒน์ 10,000,901             0.85
10 9,621,200               0.82

476,106,466        40.49
699,632,623        59.51

1,175,739,089     100.00

ช่ือ-นำมสกุล

ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ  ากัด

NOMURA PB NOMINEES LTD.
รวม 10 อันดับแรก
ผูถ้อืหุน้รำยอ่ืน ๆ
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โครงสร้างการจัดการ 
 
โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 
 
หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในท างานขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายใหคุ้ณภณิดา เศวตวรรณรตัน ์       

เป็นตวัแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยท าหนา้ที่เป็นผูป้ระสานงานกบับรษัิทผูป้ระเมินระบบควบคมุภายในอิสระที่บรษัิทได้ท  า
สญัญาวา่จา้ง และรายงานผลการปฏิบตัิงานและขอ้เสนอแนะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการบรษัิท
เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูป้ระเมินระบบควบคมุภายในอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทนและบรรษัทภบิาล
ส านักงานผูต้รวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานโทรคมนาคม

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานธรุกจิและผลติภัณฑ์

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

กรรมการผูจั้ดการ

สายงานการเงนิบญัชี
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โครงสรา้งการบริหารงานของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดว้ยคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ส่วนของ
คณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระ
เป็นจ านวนกึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยงัไดม้ีการก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้กรรมการตรวจสอบทุกท่านใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท จัดใหม้ีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ซึ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ            
ทัง้ 4 ทา่น) โดยคณะกรรมการอิสระประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.ปิติพฒัน ์  ฉตัรอคัรพฒัน ์
2. นายฉฐัภมูิ      ขนัติวิรยิะ 
3. รศ.ประภาษ   ไพรสวุรรณา 
4. ดร.วฒุิชยั  ดวงรตัน ์
กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจ านวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมด โดยบริษัทตระหนกั
และใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงไดม้ีการก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัทตอ้งมิใช่บคุคลคนเดียวกนักบัผูท้ี่
ด  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหนา้ที่และการปฏิบตัิงานใหม้ีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้
เพื่อใหเ้ห็นถึงความโปรง่ใสในการด าเนินงานและค านึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อย่างไรก็ดีกรรมการบริษัทยงัไดก้ าหนดนิยาม
และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม      
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บั
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที่
ปรกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่      
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ 
รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืมค า้
ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่
ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
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ที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่
ดว้ยเวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน                  
ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ สองปีก่อนวนัท่ี
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้        
ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ขอ้บงัคบัของบรษัิทระบไุวว้า่ คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้จะตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจกัร ทัง้นีใ้นการด าเนินกิจการนัน้ กรรมการตอ้งปฏิบตัิ
หนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และ
ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิททัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 9 ท่าน  

 หมายเหตุ 

* รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา เป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณท์ างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทฯ  
** โดยมนีางสาวนงนชุ   เตมศีรสีขุ เป็นเลขานกุารบรษิัท 

*** นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ และ รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา ครบวาระการด ารงต าแหน่งในปี 2563 อย่างไรก็ตามจะมีการพจิารณาการ
แต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 
 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายสมพงษ ์ กงัสววิฒัน ์ ประธานกรรมการบรษัิทและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2 รศ.ดร.ปิติพฒัน ์ ฉตัรอคัรพฒัน ์ กรรมการอิสระ 
3 นายฉฐัภมู ิ ขนัติวิรยิะ *** กรรมการอิสระ 
4 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา */*** กรรมการอิสระ 
5 ดร.วฒุิชยั ดวงรตัน ์ กรรมการอิสระ 
6 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน ์ กรรมการ 
7 นายกิตติรตัน ์ เมฆมณี  กรรมการ 
8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน ์ กรรมการ 
9 นางสาวนงนชุ เตมีศรสีขุ ** กรรมการ 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสอืรับรองบริษัท 
กรรมการซึง่ลงลายมือช่ือผกูพนับริษัท คือ นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน ์นายโอภาส ติยวฒันาโรจน ์นายกิตติรตัน ์เมฆมณี 

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน ์และนางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา
ส าคญัของบรษัิท 

 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. จัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบรษัิท 
2. จัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดือน ต่อ 1 ครัง้ โดยกรรมการทุกคนมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบรษัิท และอาจมีการประชมุเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจ าเป็น 
3.  จัดท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่ประชุม         
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

4. มีอ านาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท และมีความ
รบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ 

5. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล 
เพื่อเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่บรษัิทและก าไรสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

6.  มีอ านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะน าใหอ้นุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิในเรื่องหนึ่ง 
เรือ่งใด ที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

7.  มีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรับโครงการลงทุน      
ขนาดใหญ่ของบรษัิท ตามที่ไดร้บัเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรอืฝ่ายบรหิาร 

8.  มีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลใหบ้รษัิทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์อาทิเช่นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการซือ้หรือขายทรพัยส์ินที่ส  าคญัตามกฎเกณฑข์อง
คณะกรรมการตลาดทนุหรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท เป็นตน้ 

9.  มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมีการเปิดเผย
ขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส 

10.  พิจารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่ง
ต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการด าเนินกิจการและการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของบรษัิทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

 11.  กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทหรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการ        
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บรษัิทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนต์นหรือเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่นเวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติ
แตง่ตัง้ 

12.  กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ หากมีสว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาที่บรษัิทท าขึน้
หรอืถือหุน้หรอืหุน้กูเ้พิ่มขึน้หรอืลดลงในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื 

13.  ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ และด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูล้งทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส 

14.  ด าเนินการใหบ้รษัิทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเ้กิดระบบการควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพ รวมทัง้
การจดัการความเสี่ยง และความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน โดยจดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผูต้ิดตามและด าเนินการรว่มและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน
จากภายนอก  

15.  มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชนข์องบรษัิท 
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16.  เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการบรษัิทจะกระท าไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ คือ 
  ก)เรือ่งใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ และ 

ข)เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยระบใุหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

17.  การตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษัิทเพื่อด าเนินการในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้คณะกรรมการจะกระท าไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บั
อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  ก)การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมด หรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
  ข)การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นมาเป็นของบรษัิท 

  ค)การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญการ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงคจ์ะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

  ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบับรษัิท 
  จ) การเพิ่มทนุ การลดทนุ หรอืการออกหุน้กูข้องบรษัิท 
  ฉ) การควบกิจการ หรอืเลกิบรษัิท 
  ช) การอื่นใดที่ก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญัติของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท และที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงดงักลา่วขา้งตน้ 

 18. รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และรายงานการถือครองหลกัทรพัยท์ัง้ของตนเอง คูส่มรส 
และของบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะที่ถือในบรษัิทและบรษัิทในเครอืใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ 

 19.  กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน5 
บรษัิท 

 ทัง้นี ้เรือ่งใดที่กรรมการ และ/หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ มีสว่นไดเ้สยีหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท 
และ/หรือ บริษัทย่อย (ถา้มี) กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่วไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรือ่งนัน้ 
 

การแต่งตั้งและพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
 1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมดถา้จ านวน

กรรมการแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลก้บัสว่นหนึง่ในสามกรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่
นานที่สดุนัน้ออกจากต าแหนง่ก่อน กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

2.  ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ บรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เขา้มาต าแหนง่
แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะรวบรวมรายช่ือดงักลา่ว 
เพื่อพิจารณาคณุสมบตัิตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและคดัเลือกรายช่ือที่เหมาะสม เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

3. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
  3.1 ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยหุน้หนึง่เทา่กบัหนึง่เสยีง 

3.2 ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี
ที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได  ้

3.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานในที่
ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
 
 



 

61 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

 4. นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหนง่ก็ตอ่เมื่อ 
 ตาย 
 ลาออก  
 ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ.

2535 
 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา 76 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัพ.ศ.2535 
 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

 5.  ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจะด าเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษัทมหาชนจ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในกา รประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการนัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการ
ดงักลา่วแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดงักลา่ว
ของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

 

การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นบัตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้ไป) เวน้แต่
กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่นานกวา่นัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสทิธิภาพของ
การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่ว และชีแ้จงเหตผุลพรอ้มผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ผูถื้อหุน้ 
 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น 
 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะด ารง
ต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท 
 

อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 
 1. มีหนา้ที่ในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการในการดแูลการด าเนินงานของบริษัท ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงาน  

ที่ก าหนดไว ้
 2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท และควบคมุใหก้ารประชุมดงักลา่วเป็นไป

ดว้ยความเรยีบรอ้ย ถกูตอ้งตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั และ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์
 3. เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผูถื้อหุ้นของบรษัิทมีการลงคะแนนเสียง

และมีคะแนนเสยีงเทา่กนั 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี   
ซึ่งก าหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัท ซึ่งในปี 2562 ไดม้ีการ
ก าหนดตารางการประชมุกรรมการประจ าปี 2563 เป็นการลว่งหนา้ (ตารางการประชมุนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได)้ โดยไม่รวม
เป็นการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี ้

ครัง้ที่ 
การประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม 
คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล 

การประชุม 
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

การประชุม 
ยุทธศาสตร ์

1 วนัที่ 28 ก.พ.2563 วนัที่ 28 ก.พ.2563 วนัที่ 28 ก.พ.2563 วนัที่ 12 พ.ค.2563 วนัที่ 9 ม.ค.2563 
2 วนัที่ 12 พ.ค. 2563 วนัที่ 12 พ.ค.2563     วนัที่ 2 เม.ย.2563 
3 วนัที่ 14 ส.ค. 2563 วนัที่ 14 ส.ค. 2563     วนัที่ 2 มิ.ย.2563 
4 วนัที่ 13 พ.ย.2563 วนัที่ 13 พ.ย.2563     วนัที่ 7 ก.ค.2563 
5         วนัที่ 1 ก.ย.2563 
6     วนัที่ 6 ต.ค.2563 
7     วนัที่ 1 ธ.ค.2563 
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 ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานกุารบริษัทจะด าเนินการสง่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มวาระการประชุม รวมทัง้เอกสาร
ประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการทกุทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชมุ เพื่อใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษา
ขอ้มลูก่อนการประชุม ทัง้นีก้รรมการทกุท่านสามารถเสนอเรื่องเขา้สูก่ารประชุมไดโ้ดยแจง้ต่อฝ่ายเลขานกุารและสว่นผูถื้อหุน้
เพื่อด าเนินการในการประชมุ ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดวาระการประชมุและพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทรว่มกนั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแตล่ะทา่นเสนอเรือ่งตา่ง ๆเพื่อเขา้รบัพิจารณาเป็นวาระการประชมุได ้ 
 ประธานกรรมการจะท าหนา้ที่เป็นผูน้  าและควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่นสนบัสนุนใหก้รรมการทุกท่าน
สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปที่ไดจ้าก
การประชมุ ทัง้นีใ้นการลงมติในท่ีประชมุใหถื้อเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยีจะ
ไม่เขา้รว่มประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเพื่อชีข้าด  
 นอกจากนีร้ายงานการประชุมจะถกูจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายหลงัการประชุมเสร็จ โดยมีขอ้มลูครบถว้น และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรบัรองแลว้ เพื่อใหก้รรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบไดใ้นการประชุมแต่ละครัง้ควรมี
กรรมการเขา้รว่มในที่ประชุมไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด และการลงมติตอ้งไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ
จ านวนกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ โดยกรรมการบรษัิทควรเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนประชมุทัง้หมดในแต่
ละปี ทั้งนี้ในปี2562กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95.56 ของจ านวนประชุมทั้งหมด 
 
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 5 ครัง้ เป็นตามวาระปกติจ านวน 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน และวาระพิเศษ 1 ครัง้ 
รายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปไดด้งันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุม
ท้ังหมด (คร้ัง) 

หมายเหตุ 

วาระ
ปกต ิ

วาระ
พเิศษ 

รวม ประชุม 
ผู้ถอืหุ้น 

1 นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน ์ ประธานกรรมการบรษิัท/
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

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

2 รศ.ดร.ปิตพิฒัน ์ ฉตัรอคัรพฒัน ์ กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

3 นายฉัฐภมูิ ขนัตวิริยิะ กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

4 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

5 ดร.วฒุชิยั ดวงรตัน ์ กรรมการอิสระ 4/4 1/1 5/5 1/1  

6 นายโอภาส ตยิวฒันาโรจน ์ กรรมการ 3/4 1/1 4/5 1/1 
 

7 นายกิตตริตัน ์ เมฆมณี กรรมการ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน ์ กรรมการ 4/4 1/1 5/5 1/1 
 

9 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ กรรมการ 3/4 1/1 4/5 1/1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

63 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และเป็นผูม้ีความรูแ้ละมีประสบการณ์

ดา้นบญัชีการเงินและตรวจสอบ ทัง้ 4 ทา่น โดยก าหนดใหม้ีการประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้  
ทัง้นีใ้นปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้จ านวน 4 ครัง้ ควรเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 ครัง้ โดยมี

กรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุมทัง้หมด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดว้ย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี 2562 (คร้ัง) 

หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิตพิฒัน ์ ฉตัรอคัรพฒัน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4  

2. คณุฉฐัภมูิ  ขนัตวิริยิะ กรรมการตรวจสอบ 4/4   

3. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ 4/4  

4. ดร.วฒุชิยั  ดวงรตัน ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4  

โดยมนีางสาวภณดิา เศวตวรรณรตัน ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)     

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจ้าง หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด           
ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจารณาเสนอ แต่งตัง้ และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท   
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วม
ประชมุดว้ยอยา่งนอ้งปีละ1ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย         
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ
ตอ่บรษัิท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่รายงานดงักลา่ว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงันี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ        

แตล่ะทา่น 
ช. ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ       

ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหร้ายงานตอ่
คณะกรรมการบรษัิท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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ก. รายงานท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ข. การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์                

หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ี
การปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่ก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระท าดงักลา่วต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาด
หลกัทรพัยไ์ด ้
 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) 
 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสงูใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ทัง้นี ้
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลก าหนดใหม้ีการประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

ทั้งนีใ้นปี 2562 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจ านวน 1 ครัง้ โดยมี
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเขา้รว่มประชุมครบทกุท่านคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุมทัง้หมด  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบดว้ย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาฯปี 2562 (คร้ัง) 

หมายเหตุ 

1. รศ.ดร.ปิตพิฒัน ์ ฉตัรอคัรพฒัน ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ 1/1  

2. คณุฉฐัภมูิ  ขนัตวิริยิะ กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ 1/1   

3. คณุภณิดา  เศวตวรรณรตัน ์ กรรมการสรรหาฯ  1/1  

โดยมนีางประภสัสร ลกัษณว์ฒุวิงศ ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ดา้นสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

1. สรรหาและน าเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
คณะกรรมการบรษัิท และกรรมการของอนกุรรมการตา่ง ๆ (ถา้มี) รวมทัง้ พิจารณาผลงาน คณุสมบตัิ และความ
เหมาะสมของกรรมการที่พน้ต าแหน่งและสมควรไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา    
ใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อขออนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการ
ของคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ (ถา้จ าเป็น) 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัโครงสรา้งค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษัิทและคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ (ถา้มี) ซึง่ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนรายเดือน บ าเหน็จ โบนสั สวสัดิการ 
ค่าเบีย้ประชุม และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อขออนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 

3.  พิจารณา สรรหา ก าหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและเง่ือนไข        
การวา่จา้งบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิท 

4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการด าเนินการ เก่ียวกับวิสัยทัศน์         
และกลยทุธท์างดา้นทรพัยากรบคุคลของบรษัิท รวมทัง้แผนงานพฒันาผูบ้รหิารของบรษัิท 

5.  ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอนัเก่ียวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    
ของกรรมการ อนกุรรมการ (ถา้มี) และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ดา้นบรรษัทภบิาล 
1. พิจารณา ทบทวน น าเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่ อง นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม นโยบายและแนวปฏิบตัิอื่นใดที่สนบัสนนุการ
เจรญิเติบโตของบรษัิทอยา่งยั่งยืน 



 

65 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

2. ติดตามทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบตัิที่ดีตามนโยบาย   
และแนวปฏิบตัิที่วางไว ้

3. ก ากับดูแลใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอ  านาจก ากับดูแลตาม
กฎหมายเช่นส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยเป็นตน้ 

4. จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทัง้คณะ รายบุคคล และคณะกรรมการ   
ชดุยอ่ย รวมทัง้ใหค้วามเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

5. รายงานผลการปฏิบัติขององคก์ร ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น  ๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
รายงานแก่คณะกรรมการบรษัิท 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนา้ที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างนอ้ย        
1 ทา่นตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

ทัง้นีใ้นปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 1 ครัง้ โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เขา้รว่มประชุมครบทกุท่านคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชุมทัง้หมด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งประกอบดว้ย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุม
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
ปี 2562 (คร้ัง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ ์ กงัสวิวฒัน ์ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1  

2. นายโอภาส   ตยิวฒันาโรจน ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1   

3. นายกิตตริตัน ์ เมฆมณี กรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1  

4. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1   

5. นายฉัฐภมูิ   ขนัตวิริยิะ กรรมการบรหิารความเส่ียง /กรรมการอิสระ 1/1  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1. ก าหนดและน าเสนอนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในดา้นต่าง  ๆ เช่น ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง      

ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิการ ความเสี่ยงดา้นการตลาด หรือความเสี่ยงอื่น  ๆ ที่มีนยัส าคญัต่อบริษัท เป็นตน้ 
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการด าเนินงาน ส าหรบัการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห ์ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ง  
ไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล 

3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการท างานของบริษัท ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหม้ั่นใจ           
วา่องคก์รมีการจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4. แตง่ตัง้บคุลากรและ/หรอืหนว่ยงาน และ/หรอืคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม 
รวมทัง้ก าหนดบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบใหแ้ก่บคุลากร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะท างานดงักลา่ว 
เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค ์

5. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไดถู้กน าไป
ปฏิบตัิอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงใหม้ีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้จดัท าวิเคราะหป์ระเมินปัจจยัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ และจะมีผลกระทบตอ่
การด าเนินงานของบรษัิท ทัง้ความเสีย่งที่มาจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในของบรษัิท 

6. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการบรหิารความเสีย่งตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 
 



 

66 รายงานประจ าปี 2562 

คณะกรรมการยุทธศาสตร ์
 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการยทุธศาสตร ์เพื่อก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานดา้นการลงทนุของบรษัิท อีกทัง้
ติดตามงานดา้นยทุธศาสตรก์ารลงทนุของบริษัท โดยก าหนดใหม้ีการประชมุปีละ 5 ครัง้ โดยในปี 2562 มีกรรมการยทุธศาสตร์
เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้คิดเป็นรอ้ยละ 91.11 ของการประชุมทัง้หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ประกอบดว้ย 

   ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร ์
ปี 2562 (คร้ัง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ ์ กงัสวิวฒัน ์ ประธานกรรมการยุทธศาสตร ์ 5/5  

2. รศ.ดร.ปิตพิฒัน ์ ฉตัรอคัรพฒัน ์ กรรมการยทุธศาสตร ์ 5/5   
3. คณุฉฐัภมูิ  ขนัตวิริยิะ กรรมการยทุธศาสตร ์ 5/5  

4. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา กรรมการยทุธศาสตร ์ 5/5   
5. ดร.วฒุชิยั  ดวงรตัน ์ กรรมการยทุธศาสตร ์ 1/5  
6. นายโอภาส   ตยิวฒันาโรจน ์ กรรมการยทุธศาสตร ์ 5/5  
7. นายกิตตริตัน ์ เมฆมณี กรรมการยทุธศาสตร ์ 5/5  
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน ์ กรรมการยทุธศาสตร ์ 5/5  
9. นางสาวนงนชุ  เตมีศรีสขุ กรรมการยทุธศาสตร ์ 5/5  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 
1. ก าหนดกลยทุธ ์แผนงาน และกรอบการด าเนินงาน ส าหรบัการลงทนุของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ

การลงทนุ ซึง่สามารถวิเคราะห ์ประเมิน วดัผล และติดตามไดอ้ยา่งมีประสทิธิผล 
2. ศึกษาและทบทวนกระบวนการท างานของบริษัท ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุน เพื่อใหม้ั่นใจว่าองคก์รมีการ

จดัการและกระบวนการบรหิารการลงทนุอยา่งเหมาะสม 
3. ก ากบั ดแูล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจวา่ กลยทุธก์ารบรหิารการลงทนุไดถ้กูน าไปปฏิบตัิ

อย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพฒันาระบบการบริหารการลงทนุใหม้ีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งและเป็นไป
ตามเปา้หมายกลยทุธข์องบรษัิท  

4. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวกบัการบรหิารการลงทนุตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ทา่น โดยก าหนดใหม้ีการประชมุเดอืนละ 1 ครัง้     ใน
ปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้สิน้จ านวน 12 ครัง้ โดยมีกรรมการบริหารเขา้รว่มประชุมครบทกุท่านทัง้        12 
ครัง้คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชมุทัง้หมด โดยคณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ย 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 

ปี 2562 (คร้ัง) 

หมายเหตุ 

1. นายสมพงษ ์ กงัสวิวฒัน ์ ประธานกรรมการบรหิาร 12/12  

2. นายโอภาส    ตยิวฒันาโรจน ์ กรรมการบรหิาร 12/12   

3. นายกิตตริตัน ์ เมฆมณี กรรมการบรหิาร 12/12  

4. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน ์ กรรมการบรหิาร 12/12   

5. นางสาวนงนชุ  เตมีศรีสขุ กรรมการบรหิาร 12/12  
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อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  1. การก ากบัดแูลการท างานของคณะกรรมการบรหิาร 
  2. ใหค้  าแนะน าฝ่ายจดัการในการด าเนินธุรกิจ 
  3. ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบรษัิท 

4. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่น ๆตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหนา้ที่จดัการงานและด าเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด 
หรอืไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทใหด้  าเนินการเฉพาะกรณี 

2. คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหนา้ที่ในการบรหิารธุรกิจของบรษัิทตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว ้
3. คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
4. กิจการดงัตอ่ไปนีเ้สนอผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทก่อน 

  4.1 เรือ่งเก่ียวกบันโยบายของบรษัิท 
  4.2 เรือ่งที่หากท าไปแลว้จะเกิดการเปลีย่นแปลงอยา่งส าคญัแก่กิจการของบรษัิท 
  4.3 เรือ่งที่จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบรษัิทเอง 
  4.4 เรือ่งที่จะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบท่ีบรษัิทวางไว ้
  4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติ เป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการบรษัิทไดว้างไว ้ 
  5. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่ ในการด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดเพื่อบริหารบริษัทใหป้ระสบ

ความส าเรจ็บรรลเุปา้หมายของบรษัิท ซึง่รวมถึง 
  5.1 จัดท าและสอบทานวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่ส  าคญัของบริษัท และ

น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
  5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจ าปี งบประมาณค่าใชจ้่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตัิงาน 

รวมถึงสิ่งที่ตอ้งริเริ่มต่าง ๆ ที่ส  าคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท        
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

  5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด        
เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

  5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการหรือไดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบรษัิท 

  5.5 พิจารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเรือ่งตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นตารางการมอบอ านาจและน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

  5.6 จดัการและสรา้งสมดลุระหวา่งวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และวตัถปุระสงคใ์นระยะยาว 
  5.7 พฒันาและดแูลทรพัยากรบคุคลใหด้ าเนินไปตามกลยทุธด์า้นทรพัยากรบคุคล ที่คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทนไดใ้หค้วามเห็นชอบไว ้
  5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและความกา้วหนา้    

ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องบรษัิท 
  6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีก่อนที่จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิ    

ทัง้นีใ้หร้วมถึงการพิจารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระหว่าง         
ที่ไมม่ีการประชมุคณะกรรมการบรษัิทในกรณีเรง่ดว่น และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื่อทราบในท่ีประชุม
คราวตอ่ไป 

  7. อนุมัติการจัดซือ้วตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการขายหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในจ านวน      
ไมเ่กิน 300 ลา้นบาทตอ่รายการ  

  8. อนุมตัิการลงทุนในสินทรพัย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลกูสรา้ง เป็นตน้ ในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาท     
ตอ่รายการ  

  9. อนุมตัิการใชจ้่ายเงินลงทุนที่ส  าคญั ๆ ที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่จะไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท หรอืตามที่คณะกรรมการบรษัิทไดเ้คยมีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 
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  10. จัดสรรเงินบ าเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท           
หรอืบคุคลใด ๆ ท่ีกระท ากิจการใหบ้รษัิท 

11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได ้และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ข
อ านาจนัน้ ๆ ได ้

  ทัง้นี ้การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบรหิารจะไมร่วมถึงการอนมุตัิรายการท่ีคณะกรรมการบรหิาร หรอืบคุคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดส้ว่นเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย 
(ถา้มี) รวมทัง้รายการที่ก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหนา่ย
ไปซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถา้มี) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
 
ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีผูบ้รหิารจ านวน 6 ทา่นดงันี ้

 รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายสมพงษ ์     กงัสววิฒัน ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2 นายโอภาส       ตยิวฒันาโรจน ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 
3 นายกิตตริตัน ์   เมฆมณี กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจและผลิตภณัฑ ์
4 นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรตัน ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงิน – บญัชี 
5 นางสาวนงนชุ   เตมีศรีสขุ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ 
6 นายนราเชษฐ ์  ฉตัราฐิตพินัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 1. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย 

ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชมุผูถื้อหุน้และ/หรอืมติที่ประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิารของ
บรษัิททกุประการ 

 2. มีอ านาจสั่ งการ วางแผน ควบคุม และดูแลด าเนินง านของบริษัทให้เ ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน                         
และงบประมาณที่คณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารก าหนด 

 3. จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อน าเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ควบคมุดแูลการใชจ้่ายของแตล่ะหนว่ยงานตามงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

 4. มีอ านาจในการใหค้วามเห็นชอบนิติกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกรรมปกติของบรษัิท เช่น การซือ้ขาย การจดัหา
สินคา้ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจ าหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรพัยส์ิน 
และบรกิารเป็นตน้ เพื่อผลประโยชนข์องบรษัิท ภายใตว้งเงินอนมุตัิที่ก าหนด 

 5. อนมุตัิการจดัซือ้วตัถดุิบ สินคา้ หรือบริการ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการขายหรือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ ในจ านวนเงิน
ไมเ่กิน 200 ลา้นบาทตอ่รายการ 

 6. อนุมัติการลงทุนในสินทรพัยถ์าวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสรา้ง เป็นตน้ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท        
ตอ่รายการ 

 7. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชนข์อง
บรษัิทและเพื่อรกัษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 

 8. มีอ านาจจา้ง แตง่ตัง้ ปลดออก ใหอ้อก ไลอ่อก ก าหนดอตัราคา่จา้ง/เงินเดือนและสวสัดิการตา่ง ๆโบนสั และปรบั
ขึน้เงินเดือน ส าหรบัพนกังานในต าแหนง่ถดัจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารลงมา 

 9. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบคุคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้งจ าเป็นและเป็น
การด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกติ เพื่อผลประโยชนข์องบรษัิท 

 10. พิจารณาและด าเนินการเสนอเรื่องราวต่าง ๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะตอ้งไดร้บัการ      
ลงมติและ/หรืออนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดงักล่าวจะตอ้งแจง้ต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
เช่นส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย               
และกระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 
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 11. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท รวมถึงการ
มอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วขา้งตน้เพื่อก่อใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการด าเนินงานของบรษัิท 

 อย่างไรก็ตามประธานเจา้หนา้ที่บริหารและ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะไม่มีอ านาจอนมุตัิ
รายการใดที่ตนและ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้มีสว่นไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นีใ้นการท านิติกรรมใด ๆที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารและ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจที่มีสว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะตอ้งน าเสนอเพื่อใหไ้ดค้วามเห็นชอบโดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อน าเสนอต่อไปยงัที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้(แลว้แต่กรณี) ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งต่อไป เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไป
ของบรษัิทท่ีคณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดกรอบการพิจารณาไวช้ดัเจนแลว้ 
 

เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติแตง่ตัง้ให ้นางสาวนงนชุ เตมีศรสีขุ เป็นเลขานกุารบรษัิท ตัง้แตง่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2556 
โดยมีประวตัิดงันี ้
 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 

 ต าแหนง่ กรรมการบรษัิท,กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ และเลขานกุารบรษัิท 
 อาย ุ56 ปี 
 คณุวฒุิการศกึษา/การอบรม 

 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

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

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูร "พืน้ฐานและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทจดทะเบียน" รุน่6 
 ปี 2554สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

 ประสบการณท์ างาน 
  บรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มสโ์ซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 
  2556-ปัจจบุนั : กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ, เลขานกุารบรษัิท 
  2554-ปัจจบุนั : กรรมการบรหิาร 
  2548-ปัจจบุนั : กรรมการ 
  อื่น ๆ 
  2540-ปัจจบุนั : กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั   
  2558-ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิทนีออน เวิรคส ์คอมมนูิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
  1. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) ทะเบียนกรรมการ 
  (ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษัิท 
  (ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
  2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
  3. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่หนว่ยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง หรือบคุคลหรอืคณะบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากหนว่ยงาน

ราชการดงักลา่วประกาศก าหนด 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสบุตร        
ทีย่ังไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
ตัง้แต่ไดร้บัการเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทและทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยด์งักลา่ว ตอ้ง
รายงานตอ่บรษัิทและ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนัท าการ รวมทัง้ท าการทบทวนทกุปี 
ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2561 คณะกรรมการได้มีมติให้เลขานุการบริษัทท าการรายงานการ
ถอืครองหลักทรัพยข์องกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุม
รับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร                       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้
หุ้นสามัญ    
ล ำดบั รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนหุ้น 

ที่ถือ 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 61

จ ำนวนหุ้น 

ที่ถือ 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62

จ ำนวนหุ้นที่

เปล่ียนแปลง

 เพิม่ขึน้ 

(ลดลง)

ในปี 62

สัดส่วน

กำร

ถือหุ้น

ใน

บริษัท

1 นายสมพงษ์ กงัสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 208,148,836 - - 17.70

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 1,794,300     - - 0.15

2 รศ.ดร.ปิติพฒัน ์ฉตัรอคัรพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - -

3 นายฉฐัภมิู ขนัติวิริยะ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - -

4 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - - - -

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - -

5 ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 50,000          - - 0.00

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - -

6 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ 58,339,711   - - 4.96

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - -

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

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 10,000,000   - - 0.85

8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการ 3,341,688     0.28

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - -

9 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสชุ กรรมการ 1,502,928     0.13

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - - - -

กรรมกำรบริษัท
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ล ำดับ รำยช่ือ ต ำแหน่ง จ ำนวนหุน้ 

ทีถ่ือ 

ณ วันที ่

31 ธ.ค. 61

จ ำนวนหุน้ 

ทีถ่ือ 

ณ วันที ่

31 ธ.ค. 62

จ ำนวนหุน้ที่

เปล่ียนแปลง 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ในปี 62

สัดส่วน

กำรถือ

หุน้ใน

บริษัท

(%)

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

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 1,794,300       -                - 0.15

2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 58,339,711     -                - 4.96

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - -                - -

3 นายกิตติรตัน ์เมฆมณี 30,058,756     -                - 2.56

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ 10,000,000     -                - 0.85

4 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี 3,341,688       -                - 0.28

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - -                - -

5 นางสาวนงนชุ เตมีศรีสชุ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ 1,502,928       -                - 0.13

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - -                - -

6 นายนราเชษฐ์ ฉตัราฐิติพนัธ์ - -                - -

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ - -                - -

กรรมกำรบริหำร

กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจและ

ผลติภณัฑ์

กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจ

เทคโนโลยสีารสนเทศ
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชดุยอ่ยแตล่ะคณะ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบรษัิท และผลการปฏิบตัิงานรวมทัง้ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้การขยายตวัของธุรกิจ โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุน้ประจ าปี 
2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไดม้ีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซึ่งไดแ้ก่ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
เงินเดือน โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 4.5 ลา้นบาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1.กรรมการบรษัิท 
 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

 ประธานกรรมการบรษัิท  จ านวน 70,000 บาท/เดือน 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

- กรรมการบรษัิท   จ านวน 30,000 บาท/ครัง้ 
 

 2.กรรมการตรวจสอบ 
 ค่าตอบแทนรายเดอืน 

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

 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ   จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 

 
 3.กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง  จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 
 

 4.กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

 กรรมการสรรหารและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 10,000 บาท/ครัง้ 
 

5. กรรมการยทุธศาสตร ์
 ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 

 กรรมการยทุธศาตร ์ จ านวน 5,000 บาท/ครัง้ 
 

 ส าหรบัขอ้ 3 และขอ้ 4 กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารของบรษัิท จะไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุนี ้
6. สว่นท่ีเหลอืใหส้  ารองไวส้  าหรบัการจ่ายโบนสั คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่นใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทโดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
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สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2562 ดังนี้  

 
หมายเหตุ : โดยพล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ไดล้าออกจากประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทัง้นี ้     

คณุสมพงษ ์กงัสวิวฒัน ์ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการบรษัิท เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2562 โดยไมข่อรบัคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ประธานกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิาร 

โดยใชก้ารวดัผลการด าเนินงานในรูปแบบของดชันีวดัผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผูบ้ริหารแต่ละคนจะมี KPI 
ประจ าปีในการวดัผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะสายงาน ที่สอดคลอ้งกบั KPI รวมของบรษัิทฯ โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่เป็นผูพ้ิจารณาและอนมุตัิความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทนเป็นรายบคุคล โดยใชด้ชันีชีว้ดัตา่ง ๆเป็นตวับง่ชี ้ไดแ้ก่
ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล รวมทัง้ยงัเปรียบเทียบค่าตอบแทน ในต าแหน่ง
และกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั เป็นตน้ โดยสิทธิประโยชนใ์นระยะสัน้คือการปรบัอตัราเงินเดือน โบนสัประจ าปี และสวสัดิการ  
อื่น ๆ สว่นสทิธิประโยชนร์ะยะยาว ไดแ้ก่เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ทัง้นีส้  าหรบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่นัน้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผูพ้ิจารณา   
ใหค้วามเห็นชอบค่าตอบแทนของต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ   
ความเหมาะสมของคา่ตอบแทน โดยใชร้ะบบการวดัและประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในรูปแบบของ  KPI ภาพรวม
ทัง้องคก์ร อีกทัง้ยงัยดึหลกัวิถีทางการบรหิารที่เป็นสากล ดว้ยการวดัผลเชิงคณุภาพ (Balanced Scorecard)ประกอบดว้ยปัจจยั
หลกั 4 ดา้น คือ ดา้นการเงินอนัไดแ้ก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการ
เรียนรูแ้ละพฒันา เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทัง้นีย้งัไดท้  าการประยุกตว์ตัถุประสงคร์วมถึง
แนวคิดมุ่งสูค่วามยั่งยืนดว้ยการใชม้มุมองด่านการเงินเป็นพืน้ฐาน น าไปสูว่ิธีการบริหารการใชเ้งินอย่างประหยดัใหเ้กิดความ
คุม้ค่าในการส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยงัการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหค้รอบคลมุ    
ทกุกลุม่ของผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้หมด โดยสิทธิประโยชนใ์นระยะสัน้คือการปรบัอตัราเงินเดือน โบนสัประจ าปี และสวสัดิการอื่น ๆ 
ส่วนสิทธิประโยชนร์ะยะยาว ไดแ้ก่เงินสมทบส ารองเลีย้งชีพโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้บัผูบ้ริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ในปี 2561 และ ปี 2562 ดงันี ้

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
ผูบ้รหิาร 6 36,549,829.00 6 28,021,575.00 

 
 

ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าตอบแทน

รายเดือน

ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าตอบแทน

รายเดือน

คณะกรรมการ

สรรหาฯ

คณะกรรมการ

บริหารความ

เส่ียง

ประชุม

ยุทธศาสตร์ รวมสุทธิ

1. พล.ต.ต.ดร.สพิุศาล ภักดีนฤนาถ -                    70,000.00       -                -                   - -                   -                     70,000.00           

2. รศ.ดร.ปิติพฒัน ์ฉัตรอคัรพฒัน์ 150,000.00      -                   40,000.00    600,000.00    10,000.00      -                   25,000.00         825,000.00         

3. นายฉัฐภูมิ ขนัติวริยิะ 150,000.00      -                   40,000.00    240,000.00    10,000.00      10,000.00       25,000.00         475,000.00         

4. รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา 150,000.00      -                   40,000.00    240,000.00    - -                   25,000.00         455,000.00         

5. ดร.วฒิุชยั ดวงรตัน์ 150,000.00      -                   40,000.00    240,000.00    - -                   5,000.00           435,000.00         

6. นายสมพงษ ์กังสววิฒัน์ 150,000.00      -                   -                -                   - -                   25,000.00         175,000.00         

7. นายโอภาส ไพรสวุรรณา 120,000.00      -                   -                -                   - -                   25,000.00         145,000.00         

8. นายกิตติรตัน ์เมฆมณี 150,000.00      -                   -                -                   - -                   25,000.00         175,000.00         

9. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ 150,000.00      -                   -                -                   - -                   25,000.00         175,000.00         

10. นางสาวนงนชุ เตมีศรสีขุ 120,000.00      -                   -                -                   - -                   25,000.00         145,000.00         

1,290,000.00   70,000.00       160,000.00 1,320,000.00 20,000.00      10,000.00       205,000.00      3,075,000.00     

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุม

รายช่ือกรรมการ
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ค่าตอบแทนอื่น 
ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 
 -ไมม่ี – 
 
ค่าตอบแทนอืน่ส าหรับผู้บริหาร 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษัิทไดจ้่ายเงินสมทบในอตัรารอ้ยละ 5 ของเดือน โดยในปี 
2561 และ 2562 บรษัิทไดจ้่ายเงินสมทบส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร จ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ปี 2561 ปี 2562 

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

ผูบ้รหิาร 6 1,092,600.00 6 1,684,584.00 
 

บุคลากร 
 จ านวนพนกังานทัง้หมดของบรษัิท (ไมร่วมผูบ้รหิาร) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 308 คน ประกอบดว้ย
พนกังานตามสายงานดงันี ้

ล าดับ สายงาน จ านวนพนักงาน 
1 สายงานขายและตดิตัง้โทรคมนาคม 44 

2 สายงานขายและการตลาด 178 
3 สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 
4 สายงานบรหิารงานทั่วไป 76 

  รวมท้ังสิน้ 308 
 

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ มีรายละเอียดดังนี้ 
จ าแนกแยกตามเพศ จ านวนพนักงาน % จ านวนแยกตามเพศ 

ชาย 140 45.45% 
หญิง 168 54.55% 
รวมท้ังสิน้ 308 100.00% 

 
จ าแนกแยกตามอายุตัว จ านวนพนักงาน % จ านวนแยกตามอายุตัว 

นอ้ยกวา่ 30 ปี 43 13.96% 
30 – 50 ปี 234 75.98% 
มากกวา่ 50 ปี 31 10.06% 
รวมท้ังสิน้ 308 100.00% 

 

8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 ในปี 2561 และปี 2562 บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่พนกังานท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร อนัไดแ้ก่ เงินเดือน  
คา่แรง คา่ลว่งเวลา โบนสั คา่ครองชีพ และสวสัดิการอื่น ๆ ดงันี ้

ค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 
จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 

พนกังาน 146,508,162.49 149,381,721.81 
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8.6.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆแก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน ในปี 2561 และ 2562 บรษัิทฯไดส้มทบเงินเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
ใหแ้ก่พนกังาน ดงันี ้

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) 
พนกังาน 4,129,544.00 4,173,373.00 

 

บุคลากรบริษัทยอ่ย บรษัิทฯมีบรษัิทยอ่ยจ านวน 2 บรษัิท ซึง่มีจ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560ดงันี ้
บริษัท จ านวนพนักงาน 

บรษิัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย่ี์ จ ากดั - 

บรษิัท นีออนเวริคส ์คอมมนิูเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 52 

รวม 52 
หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี ่จ ากดั ไม่มีพนกังานเนือ่งจากไดม้ีการโอนยา้ยพนกังานทัง้หมดมายงับริษัทฯแลว้เมือ่เดอืนเมษายน 2559 
นอกจากนัน้บรษิัทย่อยทัง้ 2 บรษิัทไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่  าคญัในระยะเวลา 3 ปี 
 
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทยอ่ย 
 ในปี 2562 บรษัิทยอ่ยไดจ้่ายคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่พนกังานอนัไดแ้ก่ เงินเดือน คา่แรง คา่ลว่งเวลา โบนสั และ
สวสัดิการอื่น ๆดงันี ้

บริษัท จ านวนบาท 

บรษิัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอรย่ี์ จ ากดั - 

บรษิัท นีออนเวริคส ์คอมมนิูเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 33,487,825.85 

รวม 33,487,825.85 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2562 คือนางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 5874 แห่ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งไดร้บัการเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 เป็นผูส้อบบัญชีอิสระ มีความน่าเช่ือถือและไม่มีความสมัพันธ์และหรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งส าหรบัคา่ใชจ้่ายที่จ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 2,905,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 CSS Energy NWC 
คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (Audit fee) (Baht) 1,410,000.00 185,000.00 440,000.00 
คา่ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 540,000.00 90,000.00 240,000.00 
Total 1,950,000.00 275,000.00 680,000.00 
ทัง้นีใ้นปี 2562 ไมม่ีคา่บรกิารอื่นที่จ่าย (Non-audit fee) ใหก้บัผูส้อบบญัชีนอกเหนือจากรายการขา้งตน้ 

 
สวัสดิการพนักงาน 
 การพฒันาคณุภาพชีวิตการท างานใหด้ีขึน้ นอกจากการจดัใหม้ีสวสัดิการตา่ง ๆ ใหก้บัพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด 
บริษัทยงัมีสวสัดิการและสิทธิประโยชนต์่าง ๆเพิ่มเติม เช่น หอ้งพยาบาล การประกันภยักลุ่ม และการตรวจสขุภาพประจ าปี 
สวสัดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนกังานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนกังานเสียชีวิต ทั้งนีเ้พื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจและ
เสรมิสรา้งความมั่นใจในการท างานรว่มกบับรษัิท โดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุที่พนกังานจะไดร้บั 
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หลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน 
  บริษัทฯ มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทนและสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานซึง่สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันี ้
 

   การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น 
 บริษัทมีการก าหนดโครงสรา้งเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ      

และประสบการณใ์นการท างาน โดยเทียบเคียงกบับรษัิทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั  
 บริษัทมีการพิจารณาปรบัอตัราค่าจา้ง และโบนสัประจ าปี ปีละ1 ครัง้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงาน   

ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงาน       
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใชใ้นการพิจารณาการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานและหน่วยงาน รวมทัง้เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคลอ้งไปกบั    
ผลการด าเนินงานของบรษัิท 

 บริษัทมีการใหส้วสัดิการดา้นต่าง ๆ แก่พนกังาน ไดแ้ก่ ประกนัอบุตัิเหตปุระกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ และการ
จัดใหม้ีการตรวจสขุภาพประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหพ้นกังานมีสขุภาพที่ดีและการใหส้วสัดิการดา้นอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ เงินฌาปนกิจ การอบรมสมัมนาแก่พนกังานเป็นตน้ 
 

 การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว 
 บริษัทมีเกณฑก์ารพิจารณาปรบัชั้นพนกังานเป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ โดยใชเ้กณฑก์ารวดัผลในรูปแบบ KPI 

(Key Performance Indicators) มาใชใ้นการพิจารณาจากการปฏิบตัิงานและความสามารถของพนกังาน 
โดยยึดหลกัวิถีทางการบริหารที่เป็นสากลดว้ยการวดัผลเชิงคณุภาพ Balanced Scorecard ประกอบดว้ย
ปัจจัย 4 หลกัคือดา้นการเงินอันไดแ้ก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการ
ภายใน และดา้นการเรยีนรูพ้ฒันา ท่ีก าหนดคา่ตอบแทนและเงินจงูใจที่เหมาะสม  

 บรษัิทมีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังาน  เพื่อสนบัสนนุและจงูใจใหพ้นกังานมีวินยัการออมที่ดี บรษัิทฯ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถก าหนดอตัราเงินสะสมไดต้ัง้แต ่3% จนถึง 15% ส าหรบัสว่นบริษัทจะสมทบ
เงินเขา้กองทนุฯโดยพิจารณาจากอายงุานในบริษัทตามระเบียบปฏิบตัิแตไ่ม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตาม
อายงุานและความสมคัรใจของพนกังาน ซึง่จะจ่ายคืนใหแ้ก่พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุหรอืเมื่อออกจากงาน 

 
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บรษัิทฯ  ไดแ้บง่การบรหิารจดัการอยา่งชดัเจนออกเป็นกลุม่งาน  ดงันี ้
  1. กลุม่งาน Profit Center คือสายงานขายและสายงานดา้นธุรกิจของบรษัิทฯ ซึง่ถือเป็นกลุม่งานหลกั    
  2. กลุม่งาน Cost Center คือสายงานบรหิารทั่วไป อนัประกอบดว้ย งานการเงินบญัชี งานบรหิารจดัการตา่ง ๆ     

ดว้ยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงไดพ้ฒันานโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคลใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งยิ่งขึน้ โดยนโยบาย
การบรหิารทรพัยากรบคุคลของ CSSแบง่ออกเป็น 3 ดา้นหลกัๆ คือ  

1)  HRM : Human Resource Management บริหารจดัการงานทรพัยากรบคุคลใหพ้นกังานมีคณุภาพชีวิต
ที่ดีขึน้ มีความสขุเปรยีบเสมือนองคก์รเป็นบา้นหลงัที่ 2 รวมถึงเป็นท่ีปรกึษาที่ดีใหก้บัพนกังานทกุคนและ
พนกังานเกิดความพงึพอใจในรูปแบบของ HR Clinic    

2) HRD: Human Resource Development เป็นการส่งเสริมศกัยภาพใหก้ับพนกังาน ดว้ยวิธีการเรียนรูท้ี่
หลากหลาย และเนน้การน าความรูท้ี่ไดร้บัไปใชใ้นการปฏิบตัิงานจริงอนัสง่ผลต่อความกา้วหนา้ของตวั
พนกังานต่อไปในอนาคต โดยฝ่ายทรพัยากรบุคคลจดัท าการส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม โดย
การจัดส่งแบบส ารวจใหแ้ต่ละสายงานเป็นประจ าทุกสิน้ปี ซึ่งภายหลงัที่ผูบ้ริหารแต่ละสายงานท าการ
กรอกแบบส ารวจเรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งกลบัมายงัฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อท าการรวบรวม คดักรอง 
จดัหาหลกัสตูร และจดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี รวมทัง้จดัท างบประมาณในการฝึกอบรมประจ าปี 
น าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งภายหลงัการฝึกอบรมฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะให้
พนกังานท าการประเมินความพงึพอใจในการฝึกอบรม รวมทัง้ติดตามผลหลงัการฝึกอบรม 

 
 



 

 

77 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของการพฒันาที่ส  าคญัในปีนีม้ีผลดงันี  ้
 การวดัผลส าเรจ็ตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีคิดเป็นรอ้ยละ 71.00 
 การวดัความพงึพอใจของพนกังานในการฝึกอบรมคิดเป็นรอ้ยละ 87.89 
 การบรหิารจดัการงบประมาณคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นรอ้ยละ 53.24 

 นอกจากนีใ้นการฝึกอบรมบริษัทยงัมุ่งเนน้ เนือ้หาหลกัสตูรที่สนบัสนนุการท างานใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร ซึ่งในปี 2562 บริษัทจัดอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์รใหก้ับผูบ้ริหารและพนกังาน
ทัง้สิน้จ านวน 35 ครัง้โดยมีจ านวนชั่วโมงเฉลีย่เทา่กบั 14.67 ชั่วโมง/คน/ปี ดงันี ้ 

 อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรูแ้ละประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถใหแ้ก่พนกังาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทจัดใหม้ีการอบรมภายในจ านวน 10 ครัง้ โดย
หลกัสตูรมุ่งเนน้กฎหมาย หลกัสตูรระเบียบปฏิบตัิ และรองรบัตามมาตรฐานสากล เป็นตน้ ส าหรบั
ปี 2562 หลกัสตูรอบรมภายในดงันี ้หลกัสตูรTEAM FOR FUN RUN FOR WORK หลกัสตูร     การ
ติดตามและด าเนินคดีเมือ่ลกูคา้ผิดนดัช าระ หลกัสตูรผูบ้งัคบัป้ันจั่น ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจั่น
ฯ หลกัสตูร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลติ หลกัสตูรการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยัขัน้ตน้ หลกัสตูรความรู้
เบือ้งตน้ส าหรบัพนักงาน หลกัสูตรProduct Knowledge หลกัสูตรโครงการสรา้งเสริมวินัยการ
ท างานในสถานประกอบกิจการ 

 อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการสง่พนกังานและผูบ้ริหารเขา้รบัการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอก
ซึ่งเป็นหลกัสตูรเฉพาะดา้นในการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น หลกัสตูรติวเขม้ใหเ้ต็ม 
100 เพื่อ AGM 2562 หลักสูตร Sustainable Supply Chain หลักสูตร จป.บริหาร หลักสูตรช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 หลกัสตูร จป.เทคนิค หลกัสตูรรบัมือเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดใ้หม่ตาม 
TFRS 15 ส าหรบัธุรกิจต่อไปรุน่ท่ี 3-62 เป็นตน้ โดยในปี 2562 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการอบรมภายนอก
จ านวน 25 ครัง้ 

3) SQM : Safety & Quality Management   ประกอบดว้ยงานหลกั ๆ 2 งานคืองานดา้นความปลอดภัย
ส าหรบัพนกังาน และระบบงาน ISO 9001 : 2015เพื่อสรา้งความเช่ือมนัและการนัตีในมาตรฐานซึง่ไดร้บั
การยอมรบัในระดบัสากล ในปี 2562 บริษัทไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเก่ียวกบัขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
วิธีปฏิบตัิที่ปลอดภยัในการท างานต่าง ๆรวมทัง้จดัใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาชีว   
อนามยัและสิ่งแวดลอ้มในการท างาน ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม และจัดระบบการท างานใหพ้นกังานมี
ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ินรวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีอาทิเช่น หลกัสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
ระดบั 1 หลกัสตูรจป.วิชาชีพ หลกัสตูรจป.เทคนิค หลกัสตูรตน้แบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจลดโลกรอ้นและ
ความยั่งยืน หลกัสตูร การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัขัน้ตน้ (ซอ้มหนีไฟ) อีกทัง้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการ
บรหิารจดัการ เพื่อควบคมุ ดแูล ไมใ่หเ้กิดอบุตัิเหตจุากการท างานโดยแบง่เป็น 4 ดา้นดงันี ้

 ดา้นระบบ บริษัทมีระบบ ISO 9001 : 2015  รองรบัซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อีกทัง้บริษัทจดัใหม้ี
กระบวนการบรหิารจดัการระบบความปลอดอภยั อาชีวอนามยัมีแผนงานอยา่งชดัเจน 

 ดา้นเครื่องมืออปุกรณ ์ บริษัทจดัใหม้ีแผนการตรวจเช็คอปุกรณก์่อนการใชง้าน เพื่อป้องกนัการ
เกิดอบุตัิเหต ุ

 ดา้นพนกังาน บริษัทก าหนดใหพ้นกังานที่ใชเ้ครื่องมือ อปุกรณต์อ้งผ่านการอบรมการใชง้านที่
ถกูตอ้ง และไดเ้อกสารรบัรอง 

 ดา้นองคก์ร  
- บริษัทท าการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหพ้นกังานรบัทราบทัง้ทางระบบ Intranet และติด

บอรด์ประชาสมัพนัธใ์นแตล่ะจดุเรือ่งความปลอดภยั รวมถึงหนว่ยงานหนา้งาน  
- บริษัทสนบัสนุน  ส่งเสริม และด าเนินการป้องกนัความปลอดภยัในมลภาวะทางอากาศ 

แสง  ส ีเสยีง โดยใหม้ีการตรวจสอบดว้ยสภาบนัฯ ที่ถกูตอ้งรบัรองได ้ 
- บริษัทจัดพืน้ที่การท างานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิด

อบุตัิเหตจุากการใชพ้ืน้ท่ี  
-   บรษัิทไดใ้หค้วามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความปลอดภยัฯ ที่ถกูตอ้งกบับรษัิท Sub contract    



 

 

78 รายงานประจ าปี 2562 

 จากการฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานและการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
จึงท าใหใ้นปี 2562 บรษัิทไมเ่กิดสถิติในการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างานถึงขัน้หยดุงานหรอืเสยีชีวิตแตอ่ยา่งใด 

อย่างไรก็ดีนอกจากการอบรมและใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยและอาชีวอนามยัใหก้ับพนักงานแลว้ บริษัทฯยัง
ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในดา้นความปลอดภยัว่าเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกิจเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย
ตามที่บริษัทวางไว ้ดงันัน้จึงขยายขอบเขตงานดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดยการอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บัเหมา
ของบรษัิทอีกดว้ย โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
ความร่วมมือของพนักงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณและการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม                
และจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ โดยไดน้ าหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจมาบรรจุ       
เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะไดร้บัค าชีแ้จงและท าความเขา้ใจ        
เพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนีย้ังมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง                 
เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ์  และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส ์( Intranet) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งความตระหนกั           
ใหค้วามส าคญั และเป็นหนา้ที่ของทกุคนที่ตอ้งช่วยกนัปฏิบตัิใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเกิดความสอดคลอ้งและเป็นไปตาม
เจตนารมณอ์ยา่งเครง่ครดั โดยในปีที่ผา่นมาไมม่ีกรณีที่พนกังานไมป่ฏิบตัิตามหรอืปฏิบตัิผิดจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการของบรษัิท 
 
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 -ไมม่ี- 
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การก ากับดูแลกจิการ 
 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) มุ่งมั่นต่อกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่ำงมั่นคงและ
ยั่งยืน โดยมีเปำ้หมำยควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นวิศวกรรมสือ่สำรและกำรใหบ้รกิำรจดัจ ำหนำ่ยสนิคำ้วิศวกรรมระบบ 
ใหเ้ป็นท่ียอมรบัและเช่ือถืออยำ่งกวำ้งขวำงดว้ยกำรจดักำรอยำ่งมคีณุภำพระดบัมำตรฐำนสำกล โดยยดึมั่นในควำมรบัผิดชอบ
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้ตำมหลกั         
ธรรมำภิบำลและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นที่จะพฒันำและยกระดบัของกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรของบรษัิทอยำ่งตอ่เนื่อง โดยก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนทกุปีและปรบัปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑแ์ละ
สภำวกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหก้ำรปฏิบตัิงำนในเรื่องดงักล่ำวมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง และคณะกรรมกำรบริษัท 
เช่ือมั่นว่ำกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ใหป้ระสบผลส ำเร็จตอ้งไดร้บัควำมรว่มมือและยดึถือปฏิบตัิรว่มกนัทัง้
องคก์รจึงก ำหนดเป็นแนวนโยบำยใหผู้บ้ริหำร พนกังำนและบคุลำกรทกุคนของบริษัทตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำย จริยธรรมและ
แนวปฏิบตัิต่ำง ๆ ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงจดัใหม้ีกำรสื่อสำร สรำ้งควำมเขำ้ใจ และมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบตัิงำนในดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรภำยในองคก์รอย่ำงตอ่เนื่อง จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจริยธรรม
ธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในกำรปฏิบตัิงำนดำ้นตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้องยึดมั่นคู่มือหลักกำรก ำกับดูและกิจกำรและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติหน้ำที่และยึดถือเป็นคติประจ ำใจในกำร
ปฏิบตัิงำน 

2. คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส ำคัญร่วมกับผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดวิสยัทัศน ์กลยุทธ์ เป้ำหมำยในกำร     
ด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนงึถึงประสทิธิภำพและประสิทธิผล ควำมโปรง่ใส โดยยดึมั่นในควำมรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่น  
ไดเ้สยีทกุฝ่ำย 

3. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำรจะตอ้งเป็นผูน้  ำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติหนำ้ที่         
ดว้ยควำมซื่อสตัย ์ตำมแนวปฏิบตัิดำ้นจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท 

  บริษัทมีนโยบำยกำรปฏิบัติตำมขอ้พึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Pratice) เพื่อเสริมสรำ้งควำมโปร่งใส และเป็น
ประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมั่นในกลุม่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย ดงันัน้ 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซึ่งเป็นกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี        
ซึง่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด ดงันี ้

1. สทิธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) 
2. กำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. กำรค ำนงึถึงบทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders) 
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
5. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 
ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดใหเ้ผยแพรน่โยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทเพื่อใหผู้ม้ี สว่นไดเ้สียทกุ

ฝ่ำยทรำบผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท ภำยใตห้วัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์หวัขอ้ยอ่ยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นอกจำกนีบ้รษัิทยงัไดจ้ดัท ำ
จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิของกรรมกำรผูบ้รหิำรและพนกังำนของบริษัท ซึ่งไดเ้ผยแพรไ่วใ้นช่อง
ทำงกำรสือ่สำรภำยในองคร์ะบบอิเลก็ทรอนิกส ์(intranet) โดยในปี 2562 บรษัิทไดด้  ำเนินกิจกำรภำยใตน้โยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ในแตล่ะหมวดโดยมีรำยละเอียดดงันี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

คณะกรรมกำรตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนต่ำง ๆของผูถื้อหุน้ ทัง้ในฐำนะของเจำ้ของบริษัท และใน
ฐำนะนกัลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่นสิทธิในกำรซือ้ขำยหรือโอนหลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มูลของบริษัทอย่ำง
เพียงพอ สทิธิในกำรไดร้บัสว่นแบง่ก ำไรจำกบรษัิท สทิธิตำ่ง ๆในกำรประชมุผูถื้อหุน้ สทิธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น สทิธิในกำร
รว่มตดัสนิใจในเรือ่งส  ำคญัของบรษัิท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร กำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี กำร
อนมุตัิธุรกรรมที่ส  ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ รวมทัง้มีเจตนำรมณท์ี่ชดัเจนที่จะไม่กระท ำ
กำรใด ๆ อนัเป็นกำรลิดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผูถื้อหุน้และอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรใชส้ทิธิในเรื่องตำ่ง ๆ ท่ีผูถื้อ
หุน้สมควรไดร้บัดว้ย 
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1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัถึงหนำ้ที่ในกำรดแูลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงคุม้ครอง  
และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรำยให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพืน้ฐำนของตนตำมกฎหมำยและขอ้บังคับของบริษัทอย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียมและเป็นธรรม ตำมขอ้บงัของบริษัท และสอดคลอ้งตำมขอ้งบงัคบัและระเบียบของส ำนกังำน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึง
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยสทิธิพืน้ฐำนของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่ กำรซือ้ กำรขำย กำรโอนหุน้ กำรมีสว่นแบง่ในก ำไรของ
กิจกำร กำรไดร้บัขำ่วสำรขอ้มลูของบริษัทอยำ่งเพียงพอ กำรเขำ้รว่มประชมุเพื่อใชส้ิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน และก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี และ
พิจำรณำเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อำทิเช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือกำรแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัทและ
หนงัสือบริคณหส์นธิ กำรลดทนุหรือเพิ่มทนุ และกำรอนมุัติรำยกำรพิเศษต่ำง ๆ เป็นตน้  ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีกำรก ำหนด
นโยบำยในลกัษณะกีดกนัในกำรติดตอ่สือ่สำรกนัของผูถื้อหุน้ และไมม่ีนโยบำยในกำรท ำขอ้ตกลงระหวำ่งผูถื้อหุน้ที่มี
ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่บรษัิทหรอืผูถื้อหุน้รำยอื่น 
 

1.2 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกปีโดยจะจัดภำยใน 4 เดือนนับจำกวนัสิน้สุดรอบบัญชี ในแต่ละปี 
ส ำหรบักำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นจะเป็นกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะเรียกประชมุตำมที่
เห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีแนวนโยบำยในกำรสนบัสนุนและจดัใหม้ีกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประชมุ เพื่อสนบัสนนุและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำย รวมถึงผูล้งทนุสถำบนัเขำ้ประชมุและใชส้ิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดว้ย นอกจำกนีบ้ริษัทใหค้วำมส ำคญักับกำรก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่ประชุมใหม้ีควำม
เหมำะสมและสะดวกในกำรเขำ้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ทกุรำย รวมถึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำร
ประชุมเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีกำรที่บริษัทหรือกฎเกณฑแ์ละ
กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด รวมถึงเผยแพรร่ำยละเอียดหลกัทรพัย ์ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอใหผู้ถื้อหุน้
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงในกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทไดจ้ัดท ำ
หนงัสอืเชิญประชมุ  ที่ระบวุำระกำรประชมุ วตัถปุระสงค ์เหตผุล ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรบรษัิท
อย่ำงชัดเจนพรอ้มเอกสำรขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งแต่ละวำระกำรประชุม ทัง้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบรษัิทและจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนำ้ทำงไปรษณีย ์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีขอ้มลูและระยะเวลำที่เพียงพอต่อกำร
พิจำรณำตดัสินใจในแตล่ะวำระอยำ่งมีประสิทธิผล และหำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้สงสยั สำมำรถสง่ค ำถำมที่ตอ้งกำร
ใหต้อบในที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้ตำมช่องทำงและหลกัเกณฑท์ี่บริษัทก ำหนด หรือสำมำรถสอบถำม 
เสนอแนะ หรือแสดงขอ้คิดเห็นในวำระที่เก่ียวขอ้งในวนัประชมุผูถื้อหุน้ได ้และภำยหลงักำรประชุมบริษัทจดัใหม้ีกำร
บนัทกึและจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ท่ีถกูตอ้งครบถว้นและสำมำรถตรวจสอบได  ้
 

โดยในปี 2562 บริษัทไดจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ในวนัองัคำรที่ 26 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งวีนสั    
3-4 อำคำรอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮลล ์5 ชัน้ 2 เมืองทองธำนี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปลูำ่ ต ำบลบำ้นใหม่ อ ำเภอปำกเกรด็            
จังหวดันนทบรุี โดยในระหว่ำงกำรประชุมบริษัทไม่ไดเ้พิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่ได้
แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้ โดยในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 บรษัิทไดด้  ำเนินกำรดงันี ้
 

 ก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีสว่นรว่มโดยกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และกำรเสนอช่ือ

บคุคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร รวมทัง้กำรสง่ค ำถำมลว่งหนำ้ก่อนที่จะมีกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
ส  ำหรบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 บริษัทก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระและรำยช่ือบคุคลเพื่อด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร ไดต้ัง้แต่วนัที่ พิจำรณำเขำ้รบักำรสรรหำเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหนำ้ ไดต้ัง้แต่      
วันที่  9 ตุลำคม 2562 จนถึงวันที่  15 มกรำคม 2563 โดยบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ ผ่ำนระบบข่ำวของ             
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์และระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจน ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ                           
ที่ www.cssthai.com ที่เมน ู“ขอ้มลูนกัลงทนุ” ภำยใตห้วัขอ้ “ประชุม ผูถื้อหุน้”  ทัง้นีใ้นช่วงเวลำของกำรรบัเรื่อง 
ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุม หรือเสนอรำยช่ือบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำร         
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรมำยงับรษัิท 

http://www.cssthai.com/


 

81 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

2. บริษัทแจง้ก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นกำรลว่งหนำ้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถจดัสรรเวลำในกำรเขำ้ร่ วม
ประชมุไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

3. บริษัทเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมโดยไดจ้ดัท ำทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ
ส ำหรบัผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทเป็นเวลำประมำณ 30 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยในปี 2562 บริษัทเผยไดแ้พร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมบนเว็บไซตเ์มื่อวันที่ 25 
มีนำคม 2562 

4. กำรน ำเสนอและจดัสง่ขอ้มลูในผูถื้อหุน้ บริษัทมอบหมำยให ้บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯเป็นผูด้  ำเนินกำรจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชมุซึง่ระบวุำระกำรประชมุ วตัถปุระสงค ์เหตผุล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร และขอ้มลูตำ่ง ๆที่ส  ำคญัตอ่กำร
พิจำรณำตดัสินใจ รวมทัง้บรษัิทไดจ้ดัท ำเป็นภำษำองักฤษส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นชำวต่ำงชำติ และไดจ้ดัสง่ใหก้บัผู้
ถือหุน้ล่วงหนำ้ก่อนวันประชุม ไม่นอ้ยกว่ำ 21 วัน ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มูลและตัดสินใจอย่ำง
เพียงพอ นอกจำกนีบ้รษัิทยงัไดล้งประกำศในหนงัสือพิมพ ์เพื่อแจง้ก ำหนดวนั เวลำ สถำนที่และวำระกำรประชมุ 
ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

5. บริษัทจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนด พรอ้มทัง้ค ำแนะน ำในกำรมอบฉันทะ ไปพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชุม เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองเพื่อมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรือแต่งตัง้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งตำมที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ
เพื่อรว่มประชมุและออกเสียงตำมที่ผูถื้อหุน้ระบไุด้ รวมทัง้จดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวใ้หบ้ริกำรผูร้บัมอบฉนัทะโดย
ไมค่ิดคำ่ใชจ้่ำย   

6. ส ำหรบัวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรมีกำรระบุขอ้มูล ประวตัิกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน จ ำนวนบริษัทที่ด  ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรทัง้ที่อยู่ในตลำกหลกัทรพัย ์และไม่อยู่ในตลำดหลกัทรพัย ์จ ำนวนปีที่ด  ำคงต ำแหน่ง ประเภท
กรรมกำรที่เสนอและกำรเขำ้ร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงแสดงนโยบำย หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงในกำร
พิจำรณำสรรหำกรรมกำรในหนงัสอืเชิญประชมุ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจของผูถื้อหุน้ 

7. ส ำหรับวำระก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกระบวนกำรในกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนที่โปร่งใส และไดร้บักำรอนุมตัิจำกผุ้ถือหุน้ โดยกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรนัน้ 
บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่ำตอบแทนรำยเดือน 
คำ่ตอบแทนที่เป็นเบีย้ประชมุ และคำ่ตอบแทนที่เป็นบ ำเหน็จ โดยแยกกำรน ำเสนอเป็นรำยคณะและรำยต ำแหน่ง 
รวมถึงแสดงนโยบำย และแนวทำงในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนในหนงัสือเชิญประชุม เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจของผูถื้อหุน้ 

8.  บริษัทเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นสำมำรถจัดส่งค ำถำมที่ต้องกำรใหชี้แ้จงในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวำระ           
กำรประชุมได้ล่วงหน้ำ  ก่อนวันประชุมผ่ำนอี เมล์แอดแดรสของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท 
secretary@cssthailand.com หรือจดัสง่เอกสำรค ำถำมทำงไปรษณีย ์โดยจ่ำหนำ้ซองถึงฝ่ำยเลขำและสว่นผูถื้อ
หุน้ (นกัลงทนุสมัพนัธ)์ บรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 329 หมู ่3 ต ำบลบำ้น
ใหม ่อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 
 

วันประชุมผู้ถอืหุ้น 
  บริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำย รวมถึงผูล้งทนุสถำบนัใชส้ิทธิเขำ้รว่มประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ โดยอ ำนวยควำมสะดวกและจดักำรประชมุอยำ่งโปรง่ใสและสำมำรถตรวจสอบได ้
รวมถึงไม่กระท ำกำรใด ๆอันเป็นกำรลิดรอยสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดง           
ควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเหมำะสม นอกจำกนีใ้นกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 บริษัทไดด้  ำเนินกำรต่ำง ๆ       
ในวนัประชมุดงันี ้

1. บริษัทไดอ้ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำยเขำ้ร่วมประชุมโดยจัดสถำนที่ประชุมที่ สำมำรถ
เดินทำงไดส้ะดวก อีกทัง้ยงัจดับริกำรรถรบัสง่ผูถื้อหุน้มำยงัสถำนที่จดัประชุมโดยระบจุุดรบัสง่ในจดหมำยเชิญ
ประชมุ   อยำ่งชดัเจน 

 
 

mailto:secretary@cssthailand.com


 

82 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

2. บริษัทไดจ้ัดเตรียมบุคคลกร ระบบเทคโนโลยี โดยใชร้ะบบบำรโ์คด้ที่แสดงเลขทะเบียนของผูถื้อหุน้แต่ละรำย    
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรรบัลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสำรใหแ้ก่ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทใชบ้ริกำรระบบจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 
ตัง้แตก่ำรลงทะเบียน กำรนบัคะแนน และกำรประมวลผล ซึง่สำมำรถแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบโดยทนัที 
และโปรง่ใสสำมำรถตรวจสอบได ้

3. จดัเตรยีมบตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรประชมุ 
4. กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชุดย่อยทกุคณะ  

ไดเ้ขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซักถำมตลอดจนรบัฟังควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
จำกผูถื้อหุน้ นอกจำกนีผู้ส้อบบญัชีของบรษัิทไดเ้ขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อตอบขอ้ซกัถำมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบก่อนเริ่มด ำเนินกำรประชุมถึงหลกัเกณฑ ์วิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม กำรมอบฉนัทะ     
และกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบำยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง        
ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ 

6. บรษัิทใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ในกำรออกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
7. จดัใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระอนัไดแ้ก่ตวัแทนผูส้อบบญัชี หรือผูถื้อหุน้รำยย่อยรว่มตรวจสอบกำรลงคะแนนในกำร

ประชมุผูถื้อหุน้และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
8. จดัใหม้ีที่ปรกึษำทำงกฎหมำยเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
9. บริษัทใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ที่เขำ้ประชุมภำยหลงัจำกที่ไดเ้ริ่มประชุมแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส ำหรบัวำระ         

ที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ไดม้ีกำรลงมติ และนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วำระที่ไดเ้ขำ้ประชุมและ       
ออกเสยีงเป็นตน้ไป 

10. ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมที่ก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยรำยละเอียดต่ำง ๆที่
เก่ียวขอ้งในแต่ละวำระไดแ้จง้แก่ผูถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และบริษัทไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรระชุมหรือ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไมแ่จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบลว่งหนำ้  

11. ในวำระเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ บริษัทก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำร     
เป็นรำยบคุคล 

12. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตัง้ค  ำถำมในวำระต่ำง ๆ อย่ำงอิสระก่อนกำร      
ลงมติ และบนัทกึค ำถำมค ำตอบไวอ้ยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชมุ 

 
 ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1. บริษัทจดัใหม้ีกำรแจง้มติที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และผลกำรลงคะแนนมติ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ภำยในระยะเวลำที่ ตลท.ก ำหนด 

2. หลงัจำกประชุมผูถื้อหุน้สิน้สดุลง บริษัทจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้อย่ำงละเอียดครบถว้นพรอ้มทัง้ระบุ
คะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในทกุ ๆวำระท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสยีง และจดัสง่
ใหก้บัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ภำยใน 14 วนัหลงัจำกวนัประชมุ พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท
ที่ www.cssthai.com>นกัลงทนุสมัพนัธ ์>ขอ้มลูผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

3. เผยแพร่บันทึกภำพบรรยำกำศกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cssthai.com>                  
นกัลงทุนสมัพนัธ์ >ขอ้มูลน ำเสนอแบบมลัติมีเดีย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมไดร้บัทรำบขอ้มูลและ
บรรยำกำศในกำรประชมุ ที่  

 ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทไดร้บัคะแนน 100 คะแนนจำกกำรประเมินตำมโครงกำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชุมสำมญั     
ผูถื้อหุน้ ซึง่ประเมินโดยสมำคมสง่เสรมิกำรลงทนุไทย 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cssthai.com/
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หมวดที ่2 การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder) 
คณะกรรมกำรบริษัทใหค้วำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้และใหโ้อกำสแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกันทุกรำย       

และก ำหนดใหส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิเท่ำกับหนึ่งเสียงและไม่กระท ำกำรใด ๆ            
ที่เป็นกำรจ ำกดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย นกัลงทนุสถำบนั      
ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ จึงก ำหนดแนวนโยบำยในกำรดแูล ปกป้องและสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยไดร้บักำรปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทียม     
และเป็นธรรม ดงันี ้

1. บริษัทก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูม้ีหนำ้ที่ดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเสนอแนะ
ควำมคิดเห็นหรอืขอ้รอ้งเรียนไปยงักรรมกำรอิสระซึง่จะพิจำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมในแตล่ะเรื่อง เช่น หำก
เป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหำวิธีแก้ไขใหเ้หมำะสม กรณีเป็น
ขอ้เสนอแนะที่เป็นเรื่องส ำคัญและมีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวมหรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
กรรมกำรอิสระจะเสนอเรือ่งดงักลำ่วตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำรประชุม
ผูถื้อหุน้ 

2. บรษัิทไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรปอ้งกนักำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึง่
หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนในหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภำยใน (รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงั
ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) โดยห้ำมบุคคลที่เก่ียวข้องท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
ระยะเวลำอย่ำงนอ้ย1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีและควรรอคอย
อย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลู
นัน้ตอ่บคุคลอื่นดว้ย 

3. บรษัิทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรเก่ียวกบัหนำ้ที่ที่ผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยใ์นบรษัิท และ
บทก ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรมีกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท ตอ้งรำยงำนกำรถือ
หลกัทรพัยใ์นบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำร ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยท์รำบเพื่อเผยแพรต่อ่สำธำรณะตอ่ไป 

4. คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรป้องกันควำมขดัแยง้ของผลประโยชน ์จึงไดก้ ำหนดให ้
กรรมกำร และผูบ้ริหำรระดับสงู (ตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยขอ้มูลเพื่อควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้โดยกำรจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้รหิำรและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง และใหท้ ำ
กำรทบทวนทกุปี 

5. บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นและเหมำะสม    
เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น             
ตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์ กฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงเผยแพร่
รำยละเอียดหลกัเกณฑ ์ช่องทำง ช่วงเวลำ และผลกำรเสนอวำระกำรประชมุและช่ือบคุคลใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผำ่น
ทำงเว็บไซตข์องบรษัิทและเว็บไซตข์องตลท. พรอ้มทัง้แจง้ผลกำรเสนอวำระกำรประชมุและช่ือบคุคลดงักลำ่วให้
ผูถื้อหุน้รบัทรำบ 

6. บริษัทจัดท ำหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุม รวมทั้งรำยงำนประจ ำปี           
และรำยงำนควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม เป็น 2 ภำษำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. บรษัิทจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพรอ้มเอกสำรประกอบวำระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยและเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุม   
ผูถื้อหุน้และเอกสำรดงักลำ่วไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทลว่งหนำ้ก่อนวนัประชุมภำยในรอบระยะเวลำที่กฎหมำย   
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

8. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ซึ่งเป็นแบบ       
ที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวำระไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม         
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ะดวกเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองสำมำรถมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรอิสระหรอืบคุคลอื่นเขำ้รว่ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้อีกทัง้บริษัทยงัเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถ 
ดำวนโ์หลดได ้
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9. ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจัดใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวำระกำรประชุมที่ตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง      
ทัง้นีเ้พื่อควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบไดใ้นกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ภำยหลงั พรอ้มทัง้ตรวจนบัคะแนนเสียง      
และเปิดเผยกำรลงคะแนนเสยีงและบนัทกึมติของที่ประชมุไวอ้ยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชมุ 

10. ใหส้ทิธิออกเสยีงแก่ผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยำ่งเทำ่เทยีมกนั 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง 
11. คณะกรรมกำรบริษัทด ำเนินกำรประชมุผูถื้อหุน้โดยเรยีงตำมวำระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุและไมม่ีกำร

เพิ่มวำระในที่ประชมุ นอกเหนือจำกที่ระบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ ทัง้นีเ้พื่อควำมเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ท่ีไมไ่ดเ้ขำ้
รว่มประชมุ 

12. ในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตอ้งกระท ำอยำ่งยตุิธรรม (Fair and at arm’s length) โดยค ำนึงถึงรำคำตำมธุรกิจ
ปกติหรือเป็นรำคำอำ้งอิงกับรำคำตลำด และค ำนึงถึงประโยชนข์องบริษัทเป็นส ำคญั รวมถึงคณะกรรมกำร
บรษัิทไดก้ ำกบัดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิท
จดทะเบียนอยำ่งเครง่ครดัดว้ย 

 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรไดก้ ำหนดแนวทำงอยำ่งชดัเจนในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของ ตลท.
และ ส ำนักงำน กลต.อย่ำงเคร่งครดั รวมทัง้มีกำรทบทวนและสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมั่นใจไดว้ำ่ไดร้บักำรปฏิบตัิละใชส้ทิธิที่มีของตนเองไดอ้ยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ พนกังำน
และผูบ้ริหำรของบริษัท หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียภำยนอก เช่น คู่แข่ง คู่คำ้ ลกูคำ้ เจำ้หนีพ้นกังำน ชุมชนและสงัคม สิ่งแวดลอ้มเป็น
ตน้ โดยบริษัทตระหนกัดีวำ่กำรสนบัสนนุและขอ้คิดเห็นจำกผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่จะเป็นประโยชนใ์นกำรด ำเนินงำนและกำร
พฒันำธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหส้ิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียดงักลำ่ว
ไดร้บักำรดูแลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนีบ้ริษัทไดก้ ำหนดกรอบของจริยธรรม จรรยำบรรณ ในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยประกำศใน
เว็บไซตบ์รษัิท และสือ่สำรไปยงัพนกังำนและผูบ้รหิำรเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิตอ่สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และยงัสง่เสรมิใหม้ี
ควำมรว่มมือระหวำ่ง บรษัิทและกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ เพื่อสรำ้งควำมมั่นคงใหแ้ก่บรษัิทตำมแนวทำง ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้ 
บริษัทมุ่งเนน้พัฒนำองคก์รใหม้ีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีรำยไดแ้ละผลก ำไรเพิ่มขึ ้น       
เป็นกำรเพิ่มมลูคำ่ของบรษัิทและสง่ผลใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิทไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข) ลกูคำ้ 
  บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภณัฑ ์รวมถึงกำรเอำใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ดว้ยควำม

ซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรมอีกทัง้รกัษำและพฒันำควำมสมัพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกคำ้ รวมทัง้รบัขอ้เสนอแนะและ      
ขอ้รอ้งเรยีนจำกลกูคำ้น ำมำปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุ  

(ค) คูค่ำ้ 
 บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรมเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และ/หรือขอ้ตกลงในสญัญำ    

ที่ท ำรว่มกนัเพื่อก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธอ์นัดีทำงธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชนท์กุฝ่ำย 
(ง) คูแ่ขง่ 
 บริษัทสง่เสริมนโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรคำ้อยำ่งเสรีและเป็นธรรมและจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแขง่ขนั    

ที่ดี 
(จ) เจำ้หนี ้
 บริษัทมีนโยบำยปฏิบตัิ ตำมเง่ือนไข สญัญำ และขอ้ผกูพนัที่ตกลงกนัไวก้บัเจำ้หนี ้อย่ำงเครง่ครดั ทัง้ในแง่กำร

ช ำระคืนหนี ้เงินกูย้ืม ดอกเบีย้ กำรดแูลหลกัทรพัยค์  ำ้ประกนั และเง่ือนไขอื่น ๆรวมทัง้รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน
แก่เจำ้หนีต้ำมขอ้ก ำหนดในสญัญำเงินกูอ้ยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น  ทัง้นีบ้ริษัทฯจะรีบรำยงำนเจำ้หนีล้ว่งหนำ้หำก
ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนัในสญัญำ และรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักลำ่ว 

(ฉ) พนกังำน 
 บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำร               

ที่เหมำะสม และสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยำว รวมถึงกำรสนบัสนนุเพื่อ
พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำน 
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(ช) ชมุชนและสงัคม 
 บรษัิทใหค้วำมส ำคญัและรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจรยิธรรม และใหก้ำรสนบัสนนุ

กิจกรรมตำ่ง ๆ ท่ีเกือ้กลูและสรำ้งสรรคต์อ่สงัคมตำมควำมเหมำะสม 
(ซ) สิง่แวดลอ้ม 
 บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดัและวำงแนวทำงในกำร

ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่องอีกทัง้สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้วำมรู ้ฝึกอบรมพนกังำนในเรื่อง
สิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกร วสัด ุหรอื อปุกรณต์ำ่ง ๆอยำ่งมีประสทิธิภำพสงูสดุ 

(ฌ) กำรไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
 บริษัทมีนโยบำยใหบุ้คคลกรของบริษัท มีหนำ้ที่ที่ตอ้งปกป้องและรกัษำทรพัย์สินทำงปัญญำที่บ ริษัทเป็น

เจำ้ของไม่ใหถู้กละเมิดหรือถูกน ำไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญำต และบุคคลำกรของบริษัทตอ้งเคำรพและไม่ลว่ง
ละเมิดในทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น โดยไมน่ ำไปใชเ้พื่อผลประโยชนใ์ด ๆ 

(ญ) กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน 
 บริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพสิทธิมนษุยชน โดยด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ฎหมำยแรงงำนและสิทธิมนษุยชน

อย่ำงเคร่งคัด ให้ควำมเคำรพในสิทธิ เสรีภำพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงำน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก               
และศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุยอ์ยำ่งเสมอภำคอยำ่งเทำ่เทียม 

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
เหลำ่นัน้ไดร้บักำรดแูลอยำ่งดี  

จำกกำรท่ีบรษัิทตระหนกัถึงคณุภำพและมำตรฐำนของ สนิคำ้รวมถึงกำรใหบ้รกิำรตำ่ง ๆอนัสง่ผลถึงควำมรบัผิดชอบ
ตอ่ลกูคำ้ดว้ยควำมสือ่สตัยแ์ละเป็นธรรมจึงด ำเนินกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้เป็นประจ ำทกุปี โดยมีหวัขอ้วดัผลควำม
พึงพอใจ 1) ดำ้นผลิตภณัฑ ์2) ดำ้นกำรจดักำรกำรใหบ้ริกำร 3)ดำ้นรำคำขำย 4)ดำ้นกำรสั่งซือ้สินคำ้ 5) ดำ้นกำรจดัสง่สนิคำ้ 
โดยในปีนีบ้รษัิทไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 4.27 จำกคะแนนเต็ม 5 

นอกจำกนีจ้ำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรษัิทไดก้ ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรในดำ้น
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและกำรดแูลปกปอ้งสทิธิประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยี ดงันี  ้
 
แนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร แจ้งเบำะแส ขอ้รอ้งเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower)ในกำรกระท ำที่สงสยัวำ่ไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั หรอืนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ี 
รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ไม่ถกูตอ้ง หรือระบบควบคมุภำยในที่บกพรอ่ง ผ่ำนกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ   
ผำ่นช่องทำง ดงันี ้
ทำง E-mail Address  : audit_Com@cssthailand.com 
ทำงไปรษณีย ์  : กรรมกำรตรวจสอบ 
      บรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 
       329 ม. 3 ต.บำ้นใหม ่อ.ปำกเกรด็ จ.นนทบรุ ี11120 
 
การด าเนินการเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจำรณำเรื่องรอ้งเรียนที่ไดร้บั และแจง้ใหห้น่วยงำนที่เก่ียวขอ้งด ำเนินกำรสอบสวน 
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเรื่องที่ไดร้บักำรรอ้งเรียนและด ำเนินกำรแกไ้ขอย่ำงเหมำะสม โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะติดตำมผล 
ควำมคืบหนำ้เป็นระยะ ซึ่งหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งจะแจง้ผลกำรด ำเนินงำนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมใหแ้ก่ผูร้อ้งเรียนทรำบ 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบตอ่ไป 

 
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ร ้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท ำโดยเจตนำสุจริต บริษัทฯจะปกปิด ช่ือ ที่อยู่                  
หรอืขอ้มลูใด ๆ ที่สำมำรถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลูได ้และเก็บรกัษำขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั 
โดยจ ำกดัเฉพำะผูร้บัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรียนเท่ำนัน้ที่จะเขำ้ถึงขอ้มลูดงักลำ่วได ้ทัง้นี ้ผูไ้ดร้บัขอ้มลู   
จำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรียน มีหนำ้ที่เก็บรกัษำ ขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผูร้อ้งเรียน     
และผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นควำมลบั หำ้มเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหนำ้ที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ที่ที่
กฎหมำยก ำหนด 
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แนวทางการด าเนินการเกีย่วกับการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 
คณะกรรมกำร ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรต่อตำ้นทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยใหค้วำมรว่มมือกบัหน่วยงำน    

ต่ำง ๆ ในกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชั่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีบ้ริษัทอยู่ระหว่ำงยกระดบักำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชั่นของ
องคก์ร เพื่อใหไ้ดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

คณะกรรมกำรตระหนกัดีถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยขอ้มูลที่มีควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและโปร่งใสทัง้รำยงำน
ขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มลูทั่วไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นที่ส  ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่งลว้นมีผลต่อ
กระบวนกำรตดัสินใจของผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัท โดยบริษัทไดเ้ผยแพรข่อ้มลูสำรสนเทศของบริษัทต่อผูถื้อหุน้  
นกัลงทุนและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตข์องบรษัิท คือ www.cssthai.com แนวทำงกำรเปิดเผย
ขอ้มลูซึง่ครอบคลมุกำรสือ่สำรทกุช่องทำงของบรษัิทดงันี ้

1.1 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศของบริษัทรวมถึงรำยงำนทำง
กำรเงิน ขอ้มูลที่ไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินและสำรสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตำมเกณฑท์ี่กฎหมำย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.)และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย (ตลท.)ก ำหนด ใหม้ีควำมถกูตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น โปรง่ใส และสำมำรถตรวจสอบได  ้

1.2 คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบก ำกบัดแูลใหก้ำรรำยงำนขอ้มลูและผลกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ ตำมแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอยำ่งครบถว้น ถกูตอ้ง 
และตรงตำมรอบระยะเวลำตำมที่กฎหมำย หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ก ำหนด รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลดงักลำ่วบน
เว็บไซตบ์รษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้งละเทำ่เทียมกนั 

1.3 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้ ับผิดชอบต่อขอ้มูลรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทที่จัดท ำขึน้ โดยจัดให้มี
รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีในแบบแสดงรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) พรอ้มทัง้ก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรมีกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
และขอ้มลูทำงกำรเงินใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นภำยใตห้ลกักำรบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอในงบ
กำรเงิน ซึง่ในกำรนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทำนคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และระบบ
ควบคมุภำยใน รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

1.4 บริษัทจัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์                  
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และไม่มีรำยกำรที่ผูส้อบบญัชีแสดงควำม
คิดเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข 

1.5 บริษัทไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศและข่ำวสำรต่ำง ๆใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
รบัทรำบผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสข์อง ตลท. และเว็บไซตข์อง ตลท. และเว็บไซตบ์รษัิท เพื่อใหผู้ล้งทนุ และผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน อำทิ งบกำรเงิน 
เอกสำรขำ่ว ขอ้บงัคบับรษัิท เป็นตน้ 

1.6 บริษัทก ำหนดใหเ้ปิดเผยค่ำสอบบัญชีค่ำใชจ้่ำยอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้ริกำรไวใ้นรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี     
(แบบ56-1)และรำยงำนประจ ำปี 

1.7 บริษัทก ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกำรถือหุน้ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรไวอ้ย่ำงชัดเจนในรำยงำน
ประจ ำปี และคณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนเรือ่งตำ่ง ๆดงันี ้

- รำยงำนกำรซือ้ขำยหุน้ของบริษัท โดยตอ้งรำยงำนตำมกฎระเบียบของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส ำนกังำน กลต. 

- รำยงำนส่วนไดเ้สียและรำยกำรระหว่ำงกัน โดยคณะกรรมกำรก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้ง
รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีและใหท้ ำกำรทบทวนเป็นประจ ำทกุปี 
 



 

87 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

1.8 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีช่องทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลซึ่งเป็นช่องทำงที่ผูถื้อหุน้ นักลงทุน และสำธำรณชนทั่วไป 
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดง้่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัทรำบขอ้มลูของบริษัท สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลู
ไดง้่ำยและมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรรบัทรำบขอ้มูลของบริษัท โดยมีขอ้มลูทัง้ในรูปแบบภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ รวมถึงบริษัทไดจ้ัดใหม้ีเว็บไซตข์องบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทำงในกำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ       
ที่ส  ำคญัของบริษัท อย่ำงไรก็ดีบริษัทมงุมั่นที่จะพฒันำเว็บไซตข์องบริษัทใหม้ีขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
เพื่อใหน้กัลงทนุและ   ผูท้ี่สนใจทั่วไปสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูของบรษัิทไดอ้ยำ่งรวดเรว็ และเทำ่เทียมกนั  

1.9 บริษัทไดก้ ำหนดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อท ำหนำ้ที่ติดต่อ สื่อสำรและใหข้อ้มูล กับผูล้งทุน           
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะหแ์ละภำครัฐที่เก่ียวข้อง โดยมอบหมำยให ้นำงประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ ์
ผู้จัดกำรฝ่ำยเลขำนุกำรและส่วนผู้ถือหุ้น  เป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรสื่อสำรและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน             
และผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่ ว ไปซึ่งสำมำรถติดต่อได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์02-018-1111/  Email 
prapussorn@cssthailand.com  

ส ำหรบัปี 2562 บริษัทจดัใหม้ีกำรพบปะนกัวิเครำะห ์จ ำนวน 2 ครัง้ และบริษัทไม่มีกำรรอ้งเรียนในเรือ่งกำรประกำศ
หรือเปิดเผยขอ้มลูเหตกุำรณส์ ำคญัที่ไมถ่กูตอ้ง และกำรสั่งใหแ้กไ้ขงบกำรเงิน รวมถึงบริษัทไม่มีกำรสง่รำยงำนทำงกำรเงินทัง้
รำยไตรมำสและรำยปีลำ่ชำ้แตอ่ยำ่งใด 
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสรำ้งคณะกรรมกำรประกอบดว้ยบคุคลซึ่งมีควำมรูค้วำมสำมำรถและตอ้งมีควำมหลำกหลำยทำงดำ้นทกัษะ 

วิชำชีพ ควำมเชียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ เป็นตน้ ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนด นโยบำย
และภำพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้
เป็นตำมแผนท่ีวำงไวอ้ยำ่งเป็นอิสระ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำร 5 ท่ำน       
และกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน โดยกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 4 ท่ำนดงักลำ่ว มีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระ    
ซึ่งจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงพิจำรณำเรื่องต่ำง  ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมกำรอิสระ 4 ทำ่น ท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ในกำรท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลด ำเนินงำนของบรษัิทใหม้ีควำมถกูตอ้งและ
โปรง่ใส ทัง้นีก้รรมกำรอิสระของบรษัิทมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง  

นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 4 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำลและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อ
ปฏิบตัิหนำ้ที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรบัทรำบ ซึ่งคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิ
หนำ้ที่ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะอนกุรรมกำรแตล่ะชดุ 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจนโดย 
คณะกรรมกำรบริษัทท ำหนำ้ที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรในระดบันโยบำย ขณะที่
ผูบ้รหิำรท ำหนำ้ที่บรหิำรงำนของบรษัิทในดำ้นตำ่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด  

ทัง้นี ้บริษัทมีเลขำนกุำรบริษัทซึ่งท ำหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎเกณฑต์่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรตอ้งทรำบและปฏิบตัิ
หนำ้ที่ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบรษัิท 

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบคุคลที่มีควำมรูท้กัษะและควำมเช่ียวชำญที่หลำกหลำย และมีภำวะผูน้  ำ ซึ่งเป็น

ที่ยอมรบั โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีสว่นร่วมในกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบำย แนวทำงในกำรประกอบ
ธุรกิจ และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จัดตั้ง
คณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ เพื่อติดตำมและดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท 

2.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิทเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ซึง่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทไดใ้ห้

ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้นี ้คณะกรรมกำรจัดใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้และกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำ นอกจำกนัน้ยงัสือ่สำรใหพ้นกังำน ผูบ้ริหำร และกรรมกำรบรษัิทถือปฏิบตัิตำมกฎและ
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88 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษัิท และตำมกฎและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนดทกุประกำร โดยจะเปิดเผยรำยงำนกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถ
ปฏิบตัิตำมหลกักำรดงักลำ่วดว้ย 

2.2 จรยิธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ  
บริษัทไดก้ ำหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ยดึถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมพนัธกิจของบรษัิทดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรมทัง้กำร
ปฏิบตัิตอ่บรษัิท ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ สำธำรณชนและสงัคม รวมทัง้กำรก ำหนดระบบติดตำมกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักลำ่ว
เป็นประจ ำ ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีกำรประกำศและแจง้ใหพ้นกังำนทกุคนทรำบและยึดปฏิบตัิอย่ำงเครง่ครดั รวมถึงใหม้ีกำรปฏิบตัิ
ตำมแนวทำงดงักลำ่ว โดยบรษัิทสือ่สำรจรยิธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจ โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตบ์รษัิท และเว็บไซตภ์ำยใน
ของบรษัิท (intranet) 

2.3 ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนบ์นหลกักำรที่ว่ำ กำรตดัสินใจใด ๆ ในกำรด ำเนิน

กิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเทำ่นัน้ และควรหลกีเลีย่งกำรกระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์โดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททรำบถึงควำมสมัพนัธห์รือ
กำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และตอ้งไมเ่ขำ้รว่มกำรพิจำรณำตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนซ์ึ่งไดม้ีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบ และไดป้ฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด รวมทัง้จะมีกำรเปิดเผยไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ดว้ย  

2.4 ระบบกำรควบคมุภำยใน  
บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ในระดับบริหำรและระดบัปฏิบัติงำน และเพื่อใหเ้กิดควำมมี

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงไดก้ ำหนดภำระหนำ้ที่อ  ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบตัิงำนและผูบ้ริหำรไวเ้ป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน มีกำรควบคมุดแูลกำรใชท้รพัยส์ินของบริษัทใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีกำรแบ่งแยกหนำ้ที่ผูป้ฏิบตัิงำน 
ผูต้ิดตำมควบคมุและประเมินผลออกจำกกนั โดยบริษัทไดม้ีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำน
ระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และมีกำรว่ำจำ้งผูเ้ช่ียวชำญจำกภำยนอก
เพื่อท ำหนำ้ที่ในกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในและติดตำมผลในเรื่องส ำคญัเพื่อใหเ้กิดควำมสอดคลอ้งกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจ    และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำนหลกัที่ส  ำคญัของบริษัทได้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ ซึ่งในปี 2562 ผลกำรตรวจสอบสรุปไดว้่ำบริษัทมีกำรควบคมุภำยในที่
เพียงพอใหค้วำมเช่ือมั่นตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดไว ้

2.5 กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
บรษัิทไดม้ีกำรท ำกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในท่ีมีอยู ่เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรปรบัปรุง

แกไ้ขกำรปฏิบตัิงำนใหผ้ลกำรด ำเนินงำนมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขัน้  
เพื่อให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอนตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

คณะกรรมกำรจึงมีมติใหข้ยำยขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงลงไปยงับริษัทในเครือเพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่นกั
ลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตร้ะบบควบคุมควำมเสี่ยงที่มีแนวปฏิบตัิตำมหลกัสำกลที่
สอดคลอ้งกนั อีกทัง้ยงัเป็นกำรลดทอนควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคตอีกดว้ย 

2.6 รำยงำนของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหนำ้ที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินโดยมีฝ่ำยบญัชีและผูส้อบบญัชีมำประชุมรว่มกนั

และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงิน
ของบริษัท รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน) ที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรบัรองและตรวจสอบ/สอบทำนโดยผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท รวมทัง้จะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศที่ส  ำคญั ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงิน และไมใ่ช่กำรเงิน บนพืน้ฐำนของขอ้เท็จจรงิ
อยำ่งครบถว้น และสม ่ำเสมอ 
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2.7 ภำวะผูน้  ำและวิสยัทศัน ์
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูก้  ำหนดและอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของ

บริษัท โดยก ำหนดใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท 
และรบัทรำบกำรด ำเนินกำรที่ส  ำคญัของฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ท ำกำรทบทวนเป็นประจ ำทกุปีเพื่อใหว้ิสยัทศันแ์ละพนักิจของบริษัทมีควำม
เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณแ์ละสภำวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท ในหวัขอ้เก่ียวกบั
บรษัิท > หวัขอ้ยอ่ยวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
  ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิท บรษัิทจดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทอยำ่งนอ้ยทกุ 3 เดือนโดยไดม้ีกำรก ำหนดกำร
ประชมุไวล้ว่งหนำ้ทัง้ปี และสำมำรถก ำหนดกำรประชมุพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็นได้ มีกำรสง่หนงัสอืเชิญประชมุลว่งหนำ้ 
7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบริษัท ทัง้นี ้ในกำรประชุมแต่ละครัง้ไดม้ีกำร
ก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชัดเจน มีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งใหก้ับคณะกรรมกำร
ลว่งหนำ้ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้รว่มประชุมในกำรประชุม ประธำนและกรรมกำร
บริษัทเป็นผูก้  ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกำสให้
กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำง ๆ เพื่อเขำ้รบัพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได ้โดยที่กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถ
อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ย่ำงเปิดเผย และมีประธำนที่ประชุมเป็นผูป้ระมวลควำมเห็นและขอ้สรุปที่ไดจ้ำกกำร
ประชมุ ทัง้นี ้ในกำรลงมติในท่ีประชมุ คณะกรรมกำรบรษัิทใหถื้อมติเสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง โดย
กรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ๆ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ประธำนในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเพื่อชีข้ำด นอกจำกนี ้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรจะเป็นผูบ้นัทกึรำยงำนกำร
ประชุมรวมทัง้ใหบ้นัทึกขอ้ควำมกำรอภิปรำยกำรแสดงควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร และจดัสง่ใหป้ระธำนกรรมกำรบรษัิท
พิจำรณำลงลำยมือช่ือรบัรองควำมถกูตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในวำระแรกของกำรประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้
จดัเก็บขอ้มลูหรือเอกสำรเก่ียวกับกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบคน้อำ้งอิงในภำยหลงั ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน 5 ครัง้ มีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 95.56 บริษัทไดด้  ำเนินกำรจดัสง่เอกสำร
ประกอบวำระกำรประชมุลว่งหนำ้ทกุครัง้ (เฉลีย่ 7 วนั) 
 

การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 
 กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยไดม้ีกำรก ำหนดกำรประชมุไวล้ว่งหนำ้ทัง้ปี และสำมำรถก ำหนดกำรประชมุเพิ่มเติม
ไดต้ำมควำมจ ำเป็นเช่นกัน รวมถึงมีกำรจัดท ำบนัทึกและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมไวทุ้กครัง้ ทัง้นีใ้นปี 2562 จำกแผนกำร
ประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ยมีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุโดยเฉลีย่ดงันี ้

- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครัง้มีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 
100.00 

- ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำลมีกำรประชมุจ ำนวน 1 ครัง้มีกรรมกำร
เขำ้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมจ ำนวน  1 ครัง้มีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมคิดเป็น          
รอ้ยละ 100.00 

- ประชมุคณะกรรมกำรยธุศำสตรม์ีกำรประชมุจ ำนวน 5 ครัง้มีกรรมกำรเขำ้รว่มประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 91.11 
- ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรมีกำรประชมุจ ำนวน 12 ครัง้มีกรรมกำรเขำ้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 
4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เพื่อท ำหนำ้ที่เสนอควำมเห็นเก่ียวกบั
อตัรำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรแต่ละชุดต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทไว้
อย่ำงชดัเจนและโปรง่ใส และอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอที่จะดแูล         
และรกัษำกรรมกำรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถไวท้ี่บริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะน ำเสนออตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำวเพื่อขอ
อนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี (Annual General Meeting: AGM) 
 ทั้งนี  ้บริษัทก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรตำมรูปแบบที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
 



 

90 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 หลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร โดยพิจำรณำถึงภำรกิจ ควำมรบัผิดชอบและ
กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและอยู่ใน
อตุสำหกรรมเดียวกนั หรือที่มีขนำดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั ทัง้นีค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบำลจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

 หลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีแนวทำงในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ผูบ้รหิำร โดยใชก้ำรวดัผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบของดชันีวดัผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผูบ้รหิำรแตล่ะคน
จะมี KPI ประจ ำปีในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละสำยงำน ที่สอดคลอ้งกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมำยให้
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นผูพ้ิจำรณำและอนมุตัิควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นรำยบคุคล โดยใชด้ชันีชีว้ดัตำ่ง 
ๆเป็นตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล รวมทัง้ยังเปรียบเทียบ
ค่ำตอบแทนในต ำแหนง่และกลุม่อตุสำหกรรมเดียวกนั เป็นตน้ โดยสิทธิประโยชนใ์นระยะสัน้คือกำรปรบัอตัรำเงินเดือน โบนสั
ประจ ำปี และสวสัดิกำรอื่น ๆ สว่นสทิธิประโยชนร์ะยะยำว ไดแ้ก่เงินสมทบส ำรองเลีย้งชีพ  

ทัง้นีส้  ำหรบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่นัน้ คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ
ใหค้วำมเห็นชอบค่ำตอบแทนของต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ
ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน โดยใช้ระบบกำรวัดและประเมินผลงำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ในรูปแบบของ KPI 
ภำพรวม       ทัง้องคก์ร อีกทัง้ยงัยึดหลกัวิถีทำงกำรบริหำรที่เป็นสำกล ดว้ยกำรวดัผลเชิงคณุภำพ (Balanced Scorecard)
ประกอบดว้ยปัจจัยหลกั 4 ดำ้น คือ ดำ้นกำรเงินอนัไดแ้ก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ดำ้นลกูคำ้ ดำ้นกระบวนกำร
ภำยใน และดำ้นกำรเรียนรูแ้ละพฒันำ เพื่อพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมำะสม ทัง้นีย้งัไดท้  ำกำรประยกุต์
วตัถปุระสงคร์วมถึงแนวคิดมุ่งสูค่วำมยั่งยืนดว้ยกำรใชม้มุมองด่ำนกำรเงินเป็นพืน้ฐำน น ำไปสูว่ิธีกำรบริหำรกำรใชเ้งินอย่ำง
ประหยดัใหเ้กิดควำมคุม้คำ่ในกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรูเ้พื่อใหเ้กิดกระบวนกำรภำยในท่ีดี และสง่ผลไปยงักำรสรำ้งควำมพงึพอใจ
สงูสดุใหค้รอบคลมุทกุกลุม่ของผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้หมด โดยสิทธิประโยชนใ์นระยะสัน้คือกำรปรบัอตัรำเงินเดือน โบนสัประจ ำปี 
และสวสัดิกำรอื่น ๆ     สว่นสทิธิประโยชนร์ะยะยำว ไดแ้ก่เงินสมทบส ำรองเลีย้งชีพ 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมกำรมีนโยบำยสง่เสริมใหม้ีกำรอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบก ำกบัดแูลกิจกำรของ
บริษัท ซึ่งประกอบดว้ย กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ตลอดจนผูบ้ริหำรของบริษัท เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงกรรมกำร บริษัทจะจดัใหม้ีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรใหมเ่พื่อสง่เสรมิใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่มีประสิทธิภำพอยำ่งต่อเนื่องภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีดงันี ้
 

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 ส ำหรบักำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหมน่ัน้ บรษัิทฯ สง่เสรมิ สนบัสนนุใหม้ีกำรฝึกอบรม และกำรใหค้วำมรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้ควำมรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักรรมกำรภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี โดยจดัใหม้ีกำรอบรมทัง้
ภำยในและภำยนอกองคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจวำ่บริษัทฯมีกรรมกำรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถครอบคลมุทกุมิติในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
อยำ่งมีประสทิธิภำพดงันี ้ 

- อบรมภำยใน โดยบริษัทฯจะนดัหมำยผูบ้รหิำรในสำยงำนต่ำง ๆเพื่อใหค้วำมรูข้อ้มลูกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 
ตัง้แตแ่รกเริม่จนถึงปัจจบุนั โดยทีมผูบ้รหิำรขององคก์รเอง 

- อบรมภำยนอก  บริษัทจัดใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรใหม่ ในหลกัสตูรต่ำง ๆที่เก่ียวกบับทบำทหนำ้ที่
ของกรรมกำรภำยใตก้รอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อำทิเช่น บทบำทหนำ้ที่ของกรรมกำรตำม
ระเบียบขอ้บังคบัของกรรมกำร คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลท.) พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด และของสมำคม
สง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็นตน้ รวมทัง้ยงัสง่เสริม สนบัสนนุใหค้วำมรูเ้ฉพำะ
ดำ้นแก่กรรมกำรเพื่อสง่เสริมใหก้ำรปฏิบตัิหนำ้ที่อยำ่งมีประสิทธิภำพ อำทิเช่นใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบั
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน เป็นตน้   



 

91 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

7. การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท 
 บรษัิทมีนโยบำยสง่เสรมิใหม้ีกำรอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร เพื่อเพิ่มพนูควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจถึงหลกักำรกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีรวมทัง้ บทบำทหนำ้ที่ กฎระเบียบของกรรมกำรในกำรบริหำรงำนใหม้ีประสิทธิภำพภำยใตก้รอบกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีประวตัิกำรอบรมของคณะกรรมกำรบริษัท ที่เขำ้อบรมหลกัสตูรส ำหรบักรรมกำรของสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษัิทไทยดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การด าเนนิงานปี 2562 หลกัสูตรทีก่รรมการบรษิัทเขา้รบัการอบรมดงันี ้
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1. นายสมพงษ์ กังสววิฒัน์ ประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่

ปี 2555 ปี 2549 ปี 2554

2. รศ.ดร.ปิติพัฒน ์ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ ปี 2548

3. นายฉัฐภมิู ขันติวริิยะ กรรมการอิสระ ปี 2551 ปี 2551 ปี 2548

4. รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการอิสระ ปี 2552 ปี 2556

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

6. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ ปี 2554

7. นายกิตติรัตน ์เมฆมณี กรรมการ ปี 2554

8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ ปี 2548 ปี 2548

9. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ กรรมการ ปี 2548 ปี 2548

หลักสูตร

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง หลักสูตรที่อบรมปี 2562

1 นายสมพงษ ์กังสววิฒัน์ ประธานกรรมการบรษัิท

ประธานกรรมการบรหิาร

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง

2 รศ.ดร.ปิติพฒัน ์ฉัตรอคัรพฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

3 นายฉัฐภูมิ ขนัติวริยิะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาฯ

4 รศ.ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

5 ดร.วฒิุชยั ดวงรตัน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ - Design Thinking Deep Dive for Executive Board 2562

6 นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ,กรรมการบรหิารความเสี่ยง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม

7 นายกิติรตัน ์เมฆมณี กรรมการ,กรรมการบรหิารความเสี่ยง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจและผลิตภัฑณ์

8 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการ,กรรมการบรหิารความเสี่ยง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี

9 นางสาวนงนชุ เตมีศรสีขุ กรรมการ, เลขานกุารบรษัิท

กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ



 

92 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 
 บริษัทฯมีแนวทำงในกำรวดัและประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบั
บริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรปีละ1 ครัง้ เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีกำร
พิจำรณำทบทวนผลงำน ประเด็นและอุปสรรคต่ำง ๆ ในกำรปฏิบตัิงำนในหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร ระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อ
แกไ้ขปัญหำรว่มกนัและน ำไปสูก่ำรปรบัปรุงพฒันำ รวมทัง้ยงัเพิ่มประสทิธิผลกำรก ำกบัดแูลกิจกำรโดยมีหลกักำรและหวัขอ้ใน
กำรประเมินผลสอดคลอ้งไปกบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ดงันี ้

1. โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
2. กำรประชมุคณะกรรมกำร 
3. บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 
4. กำรท ำหนำ้ที่ และควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำร 
5. ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 
6. กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำรส ำหรบัหวัขอ้ยอ่ยจะถกูประยกุตป์รบัใชใ้หเ้หมำะสมกบับทบำทหนำ้ที่  

 ส ำหรบักระบวนกำรในกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำลจะพิจำรณำแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยก่อนที่จะเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะน ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรส่งให้
คณะกรรมกำรทกุคนประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีซึ่งภำยหลงัที่คณะกรรมกำรแต่ละคนท ำหนำ้ที่ประเมินเสร็จเรียบรอ้ย
แลว้จะน ำสง่แบบประเมินกลบัมำยงัเลขำนกุำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคน เพื่อท ำกำร
ประมวลผลและวิเครำะหผ์ลกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษัิทในรอบปี และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท
เพื่อรบัทรำบและหำแนวทำงรว่มกนัในกำรสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรประกอบดว้ย แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรทัง้คณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรรำยบคุคล    
โดยแบบประเมินทัง้ 3 แบบ มีเกณฑก์ำรประเมินผลดงันี ้
 มำกกวำ่ 85 % = ดีเยี่ยม 
 มำกกวำ่ 75% = ดีมำก 
 มำกกวำ่ 65% = ดี 
 มำกกวำ่ 50% = พอใช ้
 ต ่ำกวำ่  = ควรปรบัปรุง 
ในปี 2562 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบรษัิททัง้คณะ รำยบคุคล และกรรมกำรชดุยอ่ย สำมำรถสรุปไดด้งันี  ้

(ก) คณะกรรมกำรบรษัิททัง้คณะ ไดค้ะแนนเฉลีย่ 96.12 อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม โดยหวัขอ้ที่ไดค้ะแนนสงูสดุ อยใูนหมวดกำร
ประชุมคณะกรรมกำร เนื่องจำก คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญักับกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรท ำงำนของฝ่ำย
จดักำร ว่ำเป็นไปตำมแผนกลยทุธที่วำงไวห้รือไม่ อีกทัง้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้
อยำ่งอิสระ ซึง่ขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ นัน้ลว้นเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจทัง้สิน้ 

(ข) คณะกรรมกำรบริษัท รำยบคุคล ไดค้ะแนนเฉลี่ย 96.53 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม โดยหวัขอ้ที่ไดค้ะแนนสงูจะอยู่ในหมวด
โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของกรรมกำร และหมวดบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร เนื่อ งจำก
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นบคุคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียวชำญในดำ้นธุรกิจของบรษัิท 
รวมทัง้คณะกรรมกำรยงัสำมำรถใหค้  ำแนะน ำและเสนอแนะควำมคิดเห็นระหวำ่งกำรประชมุอนัเป็นประโยชนต์อ่กำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษัิท   

(ค) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม เนื่องจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และยงัมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร  

(ง) คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ไดค้ะแนนเฉลี่ย 99.72 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม เนื่องจำก
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรสรรหำกรรมกำรและก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร อีกทัง้ยงัมีกำรบริหำรจดักำรควบคมุดแูลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกำรก ำกับดแูล
กิจกำรท่ีดีไดเ้ป็นยำ่งดี 

 
 
 



 

93 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

(จ) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ได้คะแนนเฉลี่ย 94.02 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวขอ้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ 
โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เนื่องจำกคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นบคุคลที่
มีควำมรูค้วำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียวชำญในดำ้นธุรกิจของบริษัท จึงท ำใหส้ำมำรถวิเครำะหค์วำม
เสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนัน้ใหส้ำมำรถควบคุมได ้อีกทัง้ยังสำมำรถให้
ค ำแนะน ำอนัเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

(ฉ) คณะกรรมกำรยทุธศำสตร ์ไดค้ะแนนเฉลีย่ 95.08 อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม โดยขอ้ที่ไดค้ะแนนสงูที่สดุคือหวัขอ้กำรประชุม
เนื่องจำกในปีที่ผำ่นมำสภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณต์ำ่ง ๆ เปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็และรุนแรง อีกทัง้กำรแขง่ขนั
ที่รุนแรงมำกยิ่งขึน้ ดงันัน้บริษัทจึงมีกำรเรียกประชุมเพิ่มขึน้เพื่อระดมควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยของกรรมกำรแตล่ะ
ทำ่น อนัเป็นประโยชนต์อ่กำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

(ช) คณะกรรมกำรบริหำร ไดค้ะแนนเฉลี่ย 94.17 อยู่ในระดบัดีเยี่ยม โดยหวัขอ้ที่ไดค้ะแนนสงูจะอยู่ในหมวดโครงสรำ้ง
และคุณสมบัติของกรรมกำรและกำรประชุมกรรมกำร เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถหลำกหลำย และมีควำมเชียวชำญในดำ้นธุรกิจของบริษัท และสำมำรถใหค้  ำแนะน ำอนัเป็นประโยชน์
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 
 

9. การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ดำ้นกำรประเมินผลของกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่รวมไปถึงผูบ้ริหำรในทุกระดบัขององคก์ร บริษัท ฯ มีแนวทำงกำร
ประเมินผลงำนดว้ยรูปแบบกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลงำนใหม้ีควำมสอดคลอ้งกนัทัง้ระบบ โดยกำรแบ่งหมวดหมู่กำรประเมินผล
งำนออกเป็น 2 สว่นส ำคญัดงันี ้ 

 สว่นแรกคือกำรวดัผลงำนโดยอำ้งอิงหลกักำรทำงสำกลคือ กำรวดัผลงำนเชิงดลุยภำพ (Balance Scorecard) 
ประกอบดว้ย 4 ดำ้นส ำคัญ คือ ดำ้นกำรเงินอนัไดแ้ก่ผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท ดำ้นลูกคำ้ ดำ้น
กระบวนกำรภำยใน และดำ้นกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำ โดยฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรบคุคลเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร 

 สว่นที่สองคือ กำรวดัผลงำนตวัชีว้ดัผลงำนดำ้นศกัยภำพของผูน้  ำ โดยอำ้งอิงหวัขอ้กำรประเมินตำมแนวทำง
ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และประยกุตใ์ชใ้หเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบักำรแนวทำงปฏิบตัิขององคก์ร 
โดยฝ่ำยเลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร  

 นอกเหนือจำกกำรก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนแลว้ บริษัท ฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรวำงแนวทำงกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนใหเ้กิดควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยกำรอำ้งอิงขอ้มลูจำกผลประกอบกำรทำงธุรกิจของบริษัท 
และกำรพิจำรณำเปรียบเทียบขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมค ำนึงถึงกำรวำงแผนกำรพิจำรณำสิทธิ
ประโยชนท์ัง้ในระยะสัน้อนัไดแ้ก่ กำรปรบัอตัรำเงินเดือน โบนสัประจ ำปี รวมถึงสวสัดิกำรอื่น ๆ และสทิธิประโยชนใ์นระยะยำว
ไดแ้ก่ เงินสมทบส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้  
 ทั้งนี  ้ผลสรุปของกำรประเมินกำรวัดผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ น ำไปสู่กระบวนกำรพิจำรณำโดย
คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูท้  ำหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำควำมเห็นชอบและน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป  
  ส ำหรบัผลกำรประเมินของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ในปี 2562 ภำพรวมมีคะแนนลดลง โดยในปี 2561 มีคะแนนคิด
เป็นรอ้ยละ 88 และในปี 2562 มีคะแนนคิดเป็นรอ้ยละ 80 เนื่องมำจำกผลประเมินทำงดำ้นกำรเงินอนัไดแ้ก่ผลประกอบกำร         
ทำงธุรกิจของบริษัทลดลง สืบเนื่องจำกปัจจยัควำมผนัผวนจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม แต่อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ยงัคงมุง่มั่นท่ีจะสรำ้งโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจในกำรลงทนุธุรกิจใหม ่อำทิเช่น ในดำ้นพลงังำนและพลงังำนทดแทนมำก
ขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเปำ้หมำยที่ส  ำคญัอนัก่อใหเ้กิดรำยไดท้ี่มั่นคงซึง่เป็นผลดีตอ่กำรสรำ้งควำมเช่ือมั่นในกำรสรำ้งผลตอบแทนท่ียั่งยืน
ตอ่ไป 
 

10. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 บรษัิทไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ของผูบ้รหิำรระดบัสงูและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
ไวเ้พื่อสรำ้งควำมมั่นใจในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
พิจำรณำก ำหนดคณุสมบตัิของผูส้บืทอดต ำแหนง่ไวค้รบถว้นทกุมิตขิองกำรบรหิำรจดักำร ทัง้ดำ้นควำมรู ้ทกัษะกำรบรหิำรงำน 
และประสบกำรณ ์เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่ผูส้ืบทอดดงักลำ่วมีควำมรู ้ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่  อีกทัง้ยงัก ำหนด
ศกัยภำพดำ้นกำรเป็นผูน้  ำที่ดี ซึ่งใชอ้ขอ้มลูอำ้งอิงหวัขอ้กำรประเมินตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
ประยกุตใ์หเ้หมำะสมกบับรบิทขององคก์ร และมอบหมำยใหฝ่้ำยบรหิำรทรพัยำกรบคุคล ภำยใตส้ำยงำนสนบัสนนุองคก์ร เป็น
ผูร้บัผิดชอบโครงกำรและไดจ้ัดท ำแนวทำงปฏิบัติไวเ้รียบรอ้ยแลว้ โดยเริ่มตัง้แต่กระบวนกำรคดัเลือกสถำบันที่มีคุณภำพ



 

94 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ภำยนอกมำด ำเนินกำรจดัโปรแกรมกำรพฒันำผูบ้รหิำรที่มีคณุสมบตัิเขำ้ขำ่ยตำมเกณฑแ์ละแนวทำงที่องคก์รวำงแผนไวเ้พื่อให้
เกิดควำมยตุิธรรมและโปรง่ใส รวมถึงจดัท ำกระบวนกำรทดสอบและคดัเลือกผูท้ี่มีควำมเหมำะ รวมไปถึงรูปแบบกำรสรุปและ
รำยงำนผล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูส ำคญัในกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำลตอ่ไป 
 

11. การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น 
  คณะกรรมกำรตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ โดยพิจำรณำถึง
ประสทิธิภำพกำรท ำงำนเพื่อใหม้ั่นใจวำ่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ใหเ้วลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งเพียงพอ จึงก ำหนดกำรด ำรง
ต ำแหนง่ของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น ไดไ้มเ่กิน 2 บรษัิท และตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
บรษัิทฯ 
  นอกจำกนีต้อ้งไมด่  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบรษัิทอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนั
กบักิจกำรของบริษัท เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนที่จะมี
มติแตง่ตัง้ ทัง้นีย้กเวน้กำรเป็นกรรมกำรของบรษัิทยอ่ย  

 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำรชดุยอ่ยนัน้ จะพิจำรณำรำยช่ือและคณุสมบตัิผูเ้หมำะสมที่
จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและตำมโครงสรำ้งกรรมกำรที่ตอ้งมีควำม
หลำกหลำยทำงดำ้นทกัษะ วิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น เพศ เป็นตน้ อีกทัง้ยงัตอ้งสำมำรถอทุิศเวลำใหก้บับริษัทได้
อยำ่งเต็มที่ อนัเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทเป็นท่ีตัง้ นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อย
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัท มำยังบริษัทฯ โดยเปิดโอกำสให้เสนอรำยช่ือในช่วงเดือน ตุลำคม – มกรำคม                            
และคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็นผูก้ลั่นกรองควำมเหมำะสมของผูส้มคัรหรอืกรรมกำร  
ที่ออกตำมวำระหรอืลำออก และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 

 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 บรษัิทมีนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม ดงันี ้

 สง่กรรมกำร และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยของบริษัทเขำ้ไปเป็นตวัแทนตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ เพื่อใหม้ีสว่นรว่ม  
ในกำรบรหิำรจดักำรในกิจกำรนัน้ ๆ รวมทัง้มีสทิธิในกำรออกเสยีงในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทและที่ประชุม   
ผูถื้อหุน้ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

 ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่เป็นตวัแทนของบริษัทในกิจกำร  
นัน้ ๆ ในกำรควบคมุหรอืมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดนโยบำยที่ส  ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ 

 ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มูลฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทดงักล่ำวกบั
บุคคลที่เก่ียวโยง กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยห์รือกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบริษัทดงักลำ่วให้
ครบถ้วนถูกตอ้ง และใช้หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรท ำรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำว
ขำ้งตน้ในท ำนองเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบรษัิท 

 ก ำหนดใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมและรดักุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลกั และกลไกอื่นในกำรก ำกบัดแูลบรษัิทยอ่ยดงักลำ่ว เช่น กำรอนมุตัิกำรเพิ่มทนุหรอืลดทนุ กำรเลกิบรษัิทยอ่ย
เป็นตน้ 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผู้บริหำรในกำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ดงันี ้:- 

 ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรรวมทัง้ผูบ้รหิำรฝ่ำยตำ่ง ๆ เก่ียวกบัหนำ้ที่ท่ีตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แหง่
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย ์และตลำด



 

95 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไปจำกวนัที่เกิดรำยกำรเปลี่ยนแปลงและจัดส่งส ำเนำรำยงำนนี ้
ใหแ้ก่บรษัิทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

 บริษัทจะก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และผูป้ฏิบตัิงำนที่เก่ียวขอ้งที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั 
ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลำอย่ำง
นอ้ย 1 เดือนก่อนท่ีงบกำรเงินหรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยตอ่สำธำรณชน และอยำ่งนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงั
กำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

  บรษัิทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชนส์ว่นตน ซึง่เริม่ตัง้แตก่ำรตกัเตือน
เป็นหนงัสอื ตดัคำ่จำ้ง พกังำนชั่วครำวโดยไมไ่ดร้บัคำ่จำ้ง หรอืใหอ้อกจำกงำน ทัง้นี ้กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำร
กระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ 
 
การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช ้
 บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัและยดึมั่นในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีมำโดยตลอด โดยกำรน ำแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 มำปรับใช้ ให้เหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม
คณะกรรมกำรก ำหนดใหม้ีกำรทบทวนเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 
การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ 
 จำกผลส ำรวจตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ ำปี 2562 ที่สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรไทยไดท้ ำกำรส ำรวจบรษัิทจดทะเบียนจ ำนวน 677 บรษัิท โดยผลส ำรวจโครงกำร บรษัิทฯไดร้บัคะแนนในภำพรวมอยู่
ในเกณฑ ์“ดีเลศ” ไดร้บัคะแนนประเมินคือ 90% ซึ่งเป็นหนึ่งใน 172 บริษัท ที่มีระดับคุณภำพในระดับ 5 ดำว เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกนั เป็นกำรแสดงออกถึงควำมมุง่มั่นของบริษัทฯในกำรพฒันำมำตรฐำน CG อย่ำงต่อเนื่องเพื่อใหบ้ริษัทเป็นองคก์รที่ดี
และมีคุณภำพ รวมทัง้มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้แต่อย่ำงไรก็ตำมในปี 2562 ยงัไม่สำมำรถปฏิบตัิไดค้รอบคลมุตำม
เกณฑข์องโครงกำร CGR ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อที่ยงัไม่ได้ปฏิบตั ิ   เหตุผล  
1. คณะกรรมกำรควรประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ

มำกกวำ่รอ้ยละ 50  
คณะกรรมกำรบรษัิทประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ
ที่มีคณุสมบตัิ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่
หลำกหลำย โดยประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 
ทำ่น จำกจ ำนวนกรรมกำรบรษัิททัง้หมด 9 ทำ่น ซึง่ถือวำ่
เป็นสดัสว่นท่ีมีควำมเหมำะสมกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรบรษัิทแลว้ 
 

2. ประธำนกรรมกำรบริษัทควรเป็นกรรมกำรอิสระ และควร
เป็นคนละคนกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และควรเป็น
กรรมกำรอิสระ เพื่อแบ่งแยกหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูล และ
หนำ้ที่ในกำรบรหิำรจดักำรออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

ถึงแมป้ระธำนกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผูจ้ัดกำร
ใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน และไม่ได้เป็นกรรมกำรอิสระ             
แตป่ระธำนกรรมกำรบรษัิทฯ ไดท้ ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลบรษัิท
ฯ อย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค ำนึงถึง 
ผลประโยชนข์องบริษัทเป็นหลกั โดยไม่เอือ้ผลประโยชน์
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทัง้ยงัสนบัสนุนและส่งเสริม    
ให้กรรมกำร และกรรมกำรอิสระได้ ร่วมอภิปรำยและ
แสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระ รวมทัง้บรษัิทยงัไม่เคย
มีกรณี  ที่ประธำนกรรมกำรไดใ้ชส้ทิธิในกำรออกเสยีงเพื่อ
ชีข้ำด    ในมติใด ๆ 
 

3. คณะกรรมกำรควรก ำหนดใหก้รรมกำรอิสระมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจำกวันที่แต่งตัง้ให้
ด  ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระครัง้แรก 

เนื่ อ งจำกกรรมกำรอิสระ เ ป็นผู้มี ควำม รู ้และ เ ป็น
ผู้ เ ช่ี ย วชำญในธุ ร กิจของบริ ษัท  จึ ง ถื อว่ ำ เ ป็นผู้มี
ควำมส ำคญัตอ่บริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดผลส ำเรจ็
ไดต้ำมเปำ้หมำย 
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4. คณะกรรมกำรสรรหำควรเป็นกรรมกำรอิสระทัง้คณะ คณะกรรมกำรสรรหำของบริษัทประกอบดว้ย กรรมกำร
สรรหำจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 
ท่ำนโดยประธำนกรรมกำรสรรหำเป็นกรรมกำรอิสระซึ่ง
คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่ องคป์ระกอบ
ของคณะกรรมกำรสรรหำในปัจจุบันมีควำมเหมำะสม 
รวมถึงกรรมกำรสรรหำทุกท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะและ
สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดเ้ป็นอยำ่งดีและมีประสทิธิภำพ 

5. กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรไดม้ีกำรประชุมระหว่ำงกันเอง
โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุ 

ปีที่ผ่ำนมำบริษัทไม่ไดจ้ัดใหม้ีกำรประชุมกรรมกำรที่ไม่
เป็นผูบ้ริหำรไดม้ีกำรประชุมระหว่ำงกนัเองโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้รว่มประชมุซึง่คณะกรรมกำรบรษัิท มีควำมเหน็
ว่ำใหด้  ำเนินกำรจัดประชุมในปี 2563 เพื่อเปิดโอกำสให้
กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรไดอ้ภิปรำยปัญหำต่ำง ๆทัง้ที่
เก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท 

6. กำรด ำเนินกำรดำ้นตอ่ตำ้นทจุรติ 
 

อยู่ระหว่ำงกำรจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจำกมี
ข้อมูลส ำคัญที่สอดคลอ้งกับแผนกำรตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรทบทวนขอ้มลู
ตำมแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพรอ้มส ำหรบักำรยื่น
ขอใบรบัรอง CAC  

 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษัทใหค้วำมส ำคญัและสง่เสริมใหพ้นกังำนใชท้รพัยำกรอยำ่งประหยดัและมีประสิทธิภำพ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ
โดยค ำนงึถึงผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มเป็นหลกั จึงไดก้ ำหนดนโยบำยเพื่อใหพ้นกังำนถือปฏิบตัิดงันี ้

- บรษัิทก ำหนดใหก้ำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพเป็นสว่นหนึง่ของกำรด ำเนินงำน
ของบรษัิทและสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่น ๆที่เก่ียวขอ้ง 

- บริษัทถือว่ำกำรดแูลสิ่งแวดลอ้ม และกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำร 
และพนกังำนทกุคน  

- บรษัิทสง่เสรมิและใหค้วำมรูพ้นกังำนในดำ้นกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อ
ปลกูจิตส ำนกึใหพ้นกังำนในทกุระดบั ตะหนกัและใหค้วำมส ำคญัในกำรรกัษำสิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอย่ำง
มีประสทิธิภำพ โดยก ำหนดใหพ้นกังำนใหมท่กุคนจะตอ้งไดร้บักำรอบรมดำ้นสิง่แวดลอ้มและกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมี
ประสทิธิภำพ  

กำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนกังำนในเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม 
 นอกจำกกำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูพ้นักงำนในเรื่องสิ่งแวดลอ้มและกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น           
เป็นหลกัสตูรในกำรฝึกอบรมพนกังำนใหม่ ในปี 2562 บริษัทยงัจัดฝึกอบรมพนกังำนในหลกัสตูร จป.บริหำร หลกัสตูร จป.
วิชำชีพ หลกัสตูรตน้แบบธุรกิจยคุใหม่ใสใ่จลดโลกรอ้นและควำมยั่งยืน โดยมุ่งเนน้กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรท ำงำนใหม้ี
ควำมค ำนงึถึงกำรสรำ้งมลภำวะในดำ้นสิง่แวดลอ้มใหล้ดลง   
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษัทใหค้วำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ       
สอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในและติดตำมประเมินผลอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยมุง่เนน้ใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน
ที่เพียงพอและเหมำะสมกบัควำมเสี่ยง เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรใชท้รพัยำกร กำรดแูรรกัษำทรพัยส์นิ     
กำรปอ้งกนัหรอืลดควำมผิดพลำดและควำมเสยีหำยของบรษัิท และในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี   
8 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุม ทั้ง 4 ท่ำน ที่ประชุมไดแ้สดงควำมเห็นเก่ียวกับควำม
เพียงพอ และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยอำ้งอิง “แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน” ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยค์ณะกรรมกำรตรวจสอบฯไดร้ำยงำนสรุปผล    
กำรตรวจสอบภำยใน พรอ้มทั้งขอ้เสนอแนะกำรตรวจสอบซึ่งมุ่งเนน้กำรตรวจสอบเชิงปฏิบตัิกำรใหพ้ฒันำมีประสิทธิภำพ       
มีประสิทธิผลอย่ำงตอ่เนื่อง โดยไดม้ีกำรติดตำมกำรแกไ้ขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทฯ 
ทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎหมำย และตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ตำมขอ้บงัคบัว่ำ    
ดว้ยกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ส  ำคญั (Audit Committee Charter)ไดแ้ก่กำร สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรก ำกบั
ดูแลระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรก ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรปฏิบัติ               
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ        
โดยสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 
 1. องคก์รและสภาพแวดล้อม 
 บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุใหเ้กิดสภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทก ำกบั
ดูแลกิจกำร โดยฝ่ำยบริหำรของทุกหน่วยงำนก ำหนดเป้ำหมำยธุรกิจและแผนงำนประจ ำปีที่ชัดเจน วดัผลได ้มีกำรพฒันำ
กระบวนกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจและวำงแผนกลยุทธ์อย่ำงมียุทธศำสตรท์นัต่อสถำนกำรณแ์ละเหมำะสมต่อสภำพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  ทัง้นี ้โครงสรำ้งองคก์รของบริษัทฯ มีสำยกำรบงัคบับญัชำ มีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนมุตัิ 
ตลอดจนหนำ้ที่อยำ่งชดัเจนตำมแตล่ะล ำดบัขัน้ ท ำใหก้ำรปฏิบตัิงำนมีควำมคลอ่งตวั มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดั เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบตัิงำนและติดตำมผลเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้กำรสรรหำและบริหำรทรพัยำกรบุคคลอย่ำงมี
มำตรฐำน เหมำะสมกับวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้พิจำรณำกำรใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้
สื่อสำรคู่มือด้ำนจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct)  ให้ทุกคนน ำไปปฏิบัติ โดยให้ควำมส ำคัญในควำมซื่อสตัย์ 
จริยธรรม และควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย  ทัง้นี ้บริษัทฯ  ทัง้นีใ้นดำ้นกำรต่อทจุริตคอรร์ปัชั่นนัน้ (Anti Corruption) อยู่
ระหวำ่งกำรจดัเตรยีมขอ้มลูใหส้มบรูณเ์นื่องจำกมีขอ้มลูส ำคญัที่สอดคลอ้งกบัแผนกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบระบบควบคมุ
ภำยในของปี 2563 รวมทัง้กำรทบทวนขอ้มลูตำมแบบประเมินตนเองเพื่อเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรยื่นขอใบรบัรอง CAC  
 

2.  การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยฝ่ำยบริหำรและ          
ทุกหน่วยงำนติดตำมกำรประเมินปัจจัยควำมเสี่ยง ผลกระทบ โอกำสเกิด และแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง พรอ้มทัง้คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไดท้บทวนทะเบียนควำมเสี่ยงขององคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทัง้จำก
ภำยในและภำยนอก  มีกำรก ำหนดขอบเขตควำมเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องบรษัิทอยำ่งชดัเจน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรธุรกิจ    
มีกำรผสำนระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งกบักระบวนกำรวำงแผนกลยทุธข์ององคก์ร 
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 3.   กิจกรรมการควบคุม 
 คณะกรรมกำรบรษัิท ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรยอ่ย 4 คณะ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรร
หำพิจำรณำคำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรทกุคณะ
ไดป้ฏิบตัิงำนภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำยอยำ่งเหมำะสม  มีมำตรกำรปอ้งกนัไมใ่หน้ ำโอกำส
หรือประโยชนข์องบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน มีกำรติดตำมดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสง่เสรมิกำรบรหิำรจดักำรองคก์รภำยใตร้ะบบกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 
   

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลูทัง้จำกภำยในและภำยนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหท้รำบผลกำรปฏิบตัิงำน และรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อช่วยใหก้ำรตดัสินใจของ
คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ อยู่บนพื ้นฐำนของขอ้มูลที่เพียงพอ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และเพิ่มศกัยภำพในกำร
แขง่ขนั  สือ่สำรใหพ้นกังำนไดเ้ขำ้ใจถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัสำรสนเทศ มีกำรแบง่แยกหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 
และก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลในระบบต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนกำรสื่อสำรขอ้มลูธุรกิจที่ส  ำคญัเพื่อสง่เสริมกำรบริหำรงำน      
ใหเ้กิดประสทิธิภำพ  
 

5. ระบบการติดตาม 
 บริษัทฯ มีระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนในระดบับริหำรและในระดบัปฏิบตัิกำร โดยคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร
ไดเ้ปรยีบเทียบผลกำรด ำเนินงำนวำ่เป็นไปตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนด และมีกำรก ำหนดแนวทำงที่ชดัเจน ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตำม
เปำ้หมำย คณะกรรมกำรยอ่ยทัง้สองคณะไดต้ิดตำมดแูลและน ำเสนอรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท กรณีมีประเด็นส ำคญัที่
อำจมีผลกระทบต่อองคก์ร ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรและฝ่ำยบริหำรจะติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนและแนวทำงแก้ไขจำก
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทกุเดือน  ในสว่นของผูต้รวจสอบภำยในไดก้ ำหนดแผนกำรตรวจสอบที่ท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดลุและโปรง่ใส
ซึ่งครอบคลมุกระบวนกำรบริหำรและกำรปฏิบตัิงำนที่ส  ำคญั รวมทัง้ท ำหนำ้ที่ประเมินผลควำมเพียงพอและกำรปฏิบตัิตำม
ระบบกำรควบคมุภำยในที่ฝ่ำยบริหำรก ำหนดไวใ้หบ้รรลซุึง่ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ พรอ้มรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
กำรติดตำมตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และฝ่ำยบรหิำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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รายละเอยีดของรายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน  คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรำยกำรดงักล่ำว     
เป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษัิทฯ ส ำหรบัขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรระหวำ่งกนั บรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ตำมลกัษณะธุรกิจกำรคำ้ทั่วไป อำ้งอิงกับรำคำตลำดและเง่ือนไขกำรตลำดที่เหมำะสม โดยหำกเป็นรำยกำรที่มิใช่กำรคำ้
ตำมปกติธุรกิจหรือมิไดเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไปจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ     
ทกุครัง้ โดยกำรท ำธุรกรรมนัน้ตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

 

อย่ำงไรก็ตำมในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันนั้นจะมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อสอบทำน                  
ใหค้วำมเห็นถึงควำมจ ำเป็นโดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ทัง้รำคำ อตัรำค่ำตอบแทนของรำยกำรนัน้ ๆ เวน้แต่กรณีที่เป็น
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เป็นกำรด ำเนินกำรคำ้ตำมปกติธุรกิจหรือเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไป คณะกรรมกำรบริหำร 
หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรหรือผูบ้ริหำรระดบัสงูสำมำรถอนุมตัิรำยกำรไดใ้นขอบเขตกำรอนุมตัิที่ก ำหนดไว ้และในกรณี       
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัใหม้ีบคุคลที่มีควำมรู ้
ควำมช ำนำญพิเศษเช่น ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ หรือผูเ้ช่ียวชำญอิสระ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมช ำนำญพิเศษจะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจ             
ของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ หรอืผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

 

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ไดร้บักำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้นีก้ำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้บังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์        
และตลำดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัเรื่องกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั หรือกำรไดม้ำ
และจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทอย่ำงเคร่งครดั รวมถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำ
รำยกำรเก่ียวโยงและกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์นิท่ีส  ำคญัของบรษัิทฯ 

 

ส ำหรบักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ในอนำคต บริษัทฯ มีขัน้ตอนในกำรอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมเป็นไป
ตำมมำตรกำรท่ีกลำ่วมำแลว้ขำ้งตน้ โดยบรษัิทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจกำรคำ้ทั่วไป อำ้งอิงกบั
รำคำตลำดและเง่ือนไขกำรตลำดที่เหมำะสมเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรและรำคำโดยใหไ้ดร้ำคำ          
ที่ยตุิธรรมเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท 
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รายละเอียดของรายการระหว่างกัน        
           (หนว่ยพนับำท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2563 ไดพ้ิจำรณำแลว้มีควำมเห็นวำ่ กำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัขำ้งตน้ เป็นไปอย่ำงสมเหตสุมผล โดยไดก้ระท ำอย่ำงยตุิธรรมตำม รำคำตลำด และเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
กำรคำ้ (Fair and arms’ length) 
 

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61

บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอรย์ี ่จ  ำกดั

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท

ซือ้-ขำยสนิคำ้สำยไฟฟำ้ 2,572 1,613 เป็นรำยกำรที่เป็นไปตำมลกัษณะ

ธุรกิจกำรคำ้ปกติโดยทั่วไปและ

เป็นกำรสนับสนนุกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

Phu Khanh Solar Power Joint Stock 

Company Limited

เงินใหกู้ย้มืระยะสัน้ 297.65 - เป็นรำยกำรที่ใหกู้ย้มืเงินเพ่ือเสริม

สภำพคลอ่ง โดยคิดอตัรำดอกเบีย้

รอ้ยละ 7 ต่อปี

มูลค่ารายการระหว่างกันส าหรับงวดลักษณะรายการบุคคล/กิจการที่เก่ียวข้องกัน เหตุผลและความจ าเป็น
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายฝ่ายจัดการ 
 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขวำ่ งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดียวกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย และเฉพำะของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน  ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2561 

และไดเ้พิ่มเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู มูลค่ำสทุธิที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื  และ กำรรบัรูร้ำยได ้  

 
ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดี่ยวกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ เฉพำะของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมรำยงำนลงวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2562 

และไดเ้พิ่มเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื กำรรบัรูร้ำยได ้และขอ้มลูอื่น 

 
ส ำหรบังบกำรเงินงวด ปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรบังบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ไดแ้สดงควำมเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขว่ำ งบกำรเงินไดแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำน และ กระแสเงินสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนั
เดี่ยวกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย และ เฉพำะของบริษัท โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28  กมุภำพนัธ ์2563 

และไดเ้พิ่มเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบประกอบดว้ย ค่ำควำมนิยม ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  มูลค่ำทุนที่คำดว่ำจะ
ไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื กำรรบัรูร้ำยได ้และขอ้มลูอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2560-2562 ตรวจสอบโดย นำงสำวกรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 5874 
บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

   
   



 

 

102 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของผลการด าเนินงาน 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) บริษัทมีรำยไดห้ลกัมำจำกกำรจ ำหน่ำย
สำยไฟฟ้ำและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัอปุกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ กำรด ำเนินธุรกิจดงักลำ่วมำจำกกำรสั่งซือ้สินคำ้จำกผูผ้ลิตมำ
เพื่อจัดจ ำหน่ำย ท ำใหไ้ม่จ ำเป็นตอ้งลงทุนในสินทรพัยถ์ำวรเป็นจ ำนวนมำกเหมือนธุรกิจที่ผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ แต่ตอ้ง
อำศยัเงินทุนหมุนเวียนสงู ส ำหรบักำรสั่งซือ้สินคำ้และจัดเก็บสินคำ้เพื่อขำย ซึ่งจะตอ้งมีควำมหลำกหลำยและเพียงพอต่อ
ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ดว้ยเหตนุี ้ปัจจยัควำมส ำเร็จในธุรกิจนีจ้ึงขึน้อยู่กบักลยทุธก์ำรตลำด กำรบริหำรจดักำรสนิคำ้คงคลงั 
และกำรเรยีกเก็บเงินอยำ่งมีประสทิธิภำพ บรษัิทเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยผูผ้ลติชัน้น ำระดบัสำกล เช่น ตรำสนิคำ้ Phelps Dodge, 
ตรำสนิคำ้ 3M และตรำสนิคำ้ Philips เป็นตน้ ธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยสำยไฟฟำ้และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัอปุกรณไ์ฟฟำ้ประเภทตำ่ง ๆ 
มีกำรตัง้ก ำไรขัน้ตน้อยูใ่นเกณฑไ์มส่งูมำกนกั เช่นเดียวกบัธุรกิจจดัจ ำหนำ่ยประเภทอื่น ๆ โดยจะมุง่เนน้กำรขำยในปรมิำณมำก
เพื่อเพิ่มจ ำนวนก ำไรสทุธิ ทัง้นี ้ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัอปุกรณไ์ฟฟำ้ประเภทตำ่ง ๆ มีกำรขยำยตวั
ตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจ และธุรกิจก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัย ์เป็นส ำคญั 

นอกจำกนี ้บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ ซึ่งประกอบดว้ยกำรใหบ้ริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม และกำร
ใหบ้ริกำรติดตัง้อุปกรณป์้องกันไฟลำมและอื่น ๆ โดยในกำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม บริษัทจะเป็น           
ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นกำรออกแบบ จดัหำ และรบัเหมำติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคม ซึง่สำมำรถปรบัเปลีย่นประเภท สดัสว่น รูปแบบ 
ขนำดควำมสงู และน ำ้หนกัของเสำโทรคมนำคม รวมทัง้อปุกรณร์ะบบโทรคมนำคมตำ่ง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ ทัง้นี ้รูปแบบของกำรใหบ้รกิำร ประกอบดว้ยกำรด ำเนินงำนติดตัง้สถำนีฐำน (New Site) เพื่อรองรบักำรขยำยพืน้ท่ี
กำรใหบ้ริกำรของเครือขำ่ยสญัญำณ และกำรติดตัง้อปุกรณเ์สริมเพื่อเพิ่มคณุสมบตัิและศกัยภำพของเสำโทรคมนำคมที่มีอยู่
เดิม (Upgrade) กำรติดตัง้อุปกรณภ์ำยในอำคำร (Inbuillding Coverage) โดยรบังำนจำกเจำ้ของโครงข่ำยหรือผูใ้หบ้ริกำร
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ เช่น True move, AIS และ DTAC เป็นตน้ หรือรบังำนจำกผูร้บัเหมำที่รบัจำกงำนมำจำกเจำ้ของโครงข่ำย 
เช่น Huawei, AWC และ ZTE เป็นตน้ โดยงำนจะมีลกัษณะเป็นโครงกำร ประกอบดว้ยพืน้ที่ติดตัง้ (Site) หลำยแห่งในแต่ละ
โครงกำร ซึง่โดยทั่วไป งำนติดตัง้สถำนีฐำนจะใชร้ะยะเวลำด ำเนินกำรติดตัง้โดยเฉลีย่ประมำณ 45 – 60 วนัตอ่พืน้ท่ีติดตัง้ ทัง้นี ้
บริษัทจะมีวิศวกรของบริษัทเป็นผูค้วบคุมส ำหรบังำนที่ไดส้่งต่อใหแ้ก่ผูร้บัเหมำช่วงเป็นผูด้  ำเนินกำร โดยจะก ำหนดอตัรำ
คำ่บรกิำรเป็นอตัรำคงที่ตอ่พืน้ท่ีติดตัง้ตำมควำมยำกง่ำยของงำน ซึง่มีปัจจยัพิจำรณำที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ ภมูิศำสตร์ของพืน้ท่ีติดตัง้ 
(ติดตัง้บนอำคำรหรอืตำมพืน้ดิน) ระยะทำงของพืน้ท่ีติดตัง้ ประเภทและรูปแบบของเสำโทรคมนำคม และระยะเวลำด ำเนินกำร 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ธุรกิจใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมมีกำรขยำยตวัตำมกำรลงทุนของผูใ้หบ้ริกำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ซึ่งจะ
พิจำรณำลงทนุตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้รโิภคเป็นส ำคญั 

นอกจำกนีบ้รษัิท และ บริษัทย่อยไดเ้พิ่มช่องทำงในกำรจดัหำรำยไดโ้ดยเขำ้รว่มประมลูงำนของทำงรำชกำรเพิ่มมำก
ขึน้โดยงำนท่ีประมลูจะเป็นงำนเก่ียวกบักำรตดิตัง้ระบบไฟฟำ้ ระบบคอมพิวเตอร ์อปุกรณส์ือ่สำร ระบบกำรติดตอ่โทรคมนำคม
รวมไปถึงธุรกิจกำรก่อสรำ้ง และพลงังำนทำงเลอืก ซึง่เป็นงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจที่บรษัิทด ำเนินกำรอยูแ่ลว้ 

และเมื่อวนัที่ 8 พฤษภำคม 2558 บริษัทไดล้งทนุในหุน้สำมญัของบริษัทนีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่นส(์ประเทศไทย)
จ ำกดั จ ำนวน 344 ลำ้นบำท  ซึง่เป็นบรษัิทท่ีด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบังำนโทรคมนำคม  โดยกลุม่ลกูคำ้หลกัของบรษัิทนีออนเวิรคส ์
คอมมูนิเคชั่นส(์ประเทศไทย) จ ำกัด จะเป็น AIS และ True  ซึ่งท ำใหธุ้รกิจเก่ียวกับโทรคมนำคมของบริษัทครอบคลุมทุก
เครอืขำ่ย 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 4 ตุลำคม 2560 บริษัทฯไดล้งทุนในหุน้สำมญับริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่
ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ จำกพลงังำนน ำ้ ที่จดัตัง้ขึน้ในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว  
จ ำนวน 27.7 ลำ้นบำท โดยมีสดัสว่นกำรลงทนุ รอ้ยละ 28 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ซึ่งถือ
เป็นบรษัิทรว่ม และเมื่อบรษัิท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั เพิ่มทนุจดทะเบียน บรษัิทฯไดล้งทนุเพิ่มเมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 
เพื่อรกัษำสดัส่วนกำรลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 28 ของทุนจดทะเบียน ต่อมำเมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 2561 บริษัทไดท้ ำกำรซือ้หุน้
สำมญัในบริษัทน ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด  จ ำนวน 14.6  ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทน ำ้ซอ้ 
ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ท ำใหส้ดัสว่นกำรลงทนุเป็นรอ้ยละ 38 ซึง่ถือเป็นบรษัิทรว่ม 

ต่อมำเมื่อวนัที่  20  ธันวำคม 2561 บริษัทไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ บรษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock 
Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนำม  ซึ่งด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 176.4         
ลำ้นบำท โดยมีสดัสว่นกำรลงทนุรอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียนของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company 



 

 

103 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

อนึ่ง งบกำรเงินรวมของบริษัทไดถ้กูจดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบริษัทและ บริษัทย่อย ตำมสดัส่วนที่มีอ  ำนำจ
ควบคมุ โดยบริษัทมีสว่นรว่มในกำรควบคมุบริษัทยอ่ย ไดแ้ก่บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอรย์ี่ ในสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 99 และ
บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมูนิเคชั่นส(์ประเทศไทย)จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ส่วนเงินลงทนุในบริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์
จ ำกัด และเงินลงทุนในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและรบัรู ้
ก ำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทนุในบริษัทร่วม  ในกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 - 2562    
จะวิเครำะหจ์ำกงบกำรเงินรวม ซึง่เป็นผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นส ำคญั 
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การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
รายได้รวม 
 รำยไดข้องบริษัท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์เก่ียวกับระบบไฟฟ้ำ เช่น 
สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส ์และอุปกรณ์เก่ียวกับระบบป้องกันไฟลำม รำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรติดตัง้ ประกอบดว้ยกำรใหบ้ริกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม กำรใหบ้ริกำรติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟลำมและกำร
ใหบ้รกิำรติดตัง้อื่น ๆ นอกจำกนี ้บรษัิทยงัมี รำยไดอ้ื่น ๆ ไดแ้ก่ คำ่สง่เสรมิกำรตลำดของผูจ้ดัจ ำหนำ่ย ดอกเบีย้รบั  คำ่เช่ำ ก ำไร
จำกกำรจ ำหนำ่ยสินทรพัย ์และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น เป็นตน้ ซึ่งโครงสรำ้งรำยไดร้วมของกลุม่บริษัทสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
:- 
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุ่มบริษัท 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สำยไฟฟำ้ 2,288.04    51.27 2,584.37 56.60 2,427.54 63.21 
หลอดไฟและอปุกรณส์อ่งแสงสวำ่ง 431.56 9.67 131.85 2.89 20.99 0.55 
ทอ่รอ้ยสำยไฟฟำ้และอปุกรณป์ระกอบกำรติดตัง้ 114.63 2.57 84.15 1.84 86.52 2.25 
อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟำ้ 373.49 8.37 325.41 7.13 494.06 12.86 
วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบปอ้งกนัไฟลำม 40.62 0.91 32.19 0.71 29.58 0.77 
หมอ้แปลงไฟฟำ้ 13.90 0.31 19.79 0.43 6.22 0.16 
อื่น ๆ 8.27 0.19 34.38 0.75 21.33 0.56 
รวมรายได้จากการขาย 3,270.51 73.29 3,212.14 70.35 3,086.24 80.36 
รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม 1,114.71 24.98 986.91 21.62 343.13 8.94 
รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 35.31 0.79 37.60 0.82 39.71 1.03 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้อื่น ๆ 18.45 0.41 293.47 6.43 322.69 8.40 
รวมรายได้จากการบริการติดตั้ง 1,168.47 26.18 1,317.98 28.87 705.53 18.37 
รำยไดอ้ื่น ๆ * 23.51 0.53 35.52 0.78 48.90 1.27 

รายได้รวม 4,462.49 100.00 4,565.64 100.00 3,840.67 100.00 
ปี 2560 – 2562  บริษัทมีรำยได้รวม 4,462  ล้ำนบำท และ 4,566 ล้ำนบำท และ 3,841 ล้ำนบำทตำมล ำดับ            

โดยรำยไดห้ลกัมำจำกกำรจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสำยไฟฟำ้และอปุกรณไ์ฟฟำ้ประเภทตำ่ง ๆ ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นประมำณ 
รอ้ยละ 70-80 ของรำยไดร้วม สว่นรำยไดท้ี่ส  ำคญัรองลงมำ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ ซึ่งมีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 
18-29 ของรำยไดร้วม  

ปี 2560 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 4,462 ลำ้นบำทลดลงประมำณรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบปี 2559 รำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับสำยไฟฟ้ำและอปุกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงรอ้ยละ 8 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ เพิ่มขึน้  
รอ้ยละ 3 และสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย และบรกิำรติดตัง้เป็นรอ้ยละ 73 และรอ้ยละ 26 ของรำยไดร้วม 

ปี 2561 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 4,566 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 2 เมื่อเทียบปี 2560 รำยไดจ้ำกกำร
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆลดลงรอ้ยละ 2 รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้เพิ่มขึน้   
รอ้ยละ 13 และสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย และบรกิำรติดตัง้เป็นรอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 29 ของรำยไดร้วม 

ปี 2562 บริษัทมีรำยไดร้วมประมำณ 3,841 ลำ้นบำทลดลงประมำณรอ้ยละ 16 เมื่อเทียบปี 2561 รำยไดจ้ำกกำร
ขำยสินคำ้ลดลง 126 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน รำยไดจ้ำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำและอุปกรณ ์  
สอ่งสว่ำงลดลง สว่นรำยไดจ้ำกอปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟ้ำเพิ่มขึน้จำกสินคำ้ชนิดพิเศษ ส ำหรบัสินคำ้อื่นๆ ยอดขำยใกลเัคียง
กบัปีก่อน รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ ลดลง 612 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 46 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องมำจำกรำยได้จำกกำร
ติดตัง้ระบบโทรคมนำคมลดลงมำกกว่ำ รอ้ยละ 50 ของรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้ สว่นรำยไดก้ำรติดตัง้ระบบไฟลำม และ
รำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้อื่น ใกลเ้คียงกบัปีก่อน และ สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำย และบริกำรติดตัง้เป็นรอ้ยละ 80 และรอ้ย
ละ 18 ของรำยไดร้วม 

 



 

 

105 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 
- รายได้จากการขาย 

รำยไดห้ลกัของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งในปี 
2560 – 2562  บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 3,271 ลำ้นบำท และ 3,212 ลำ้นบำท และ 3,086 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   
หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 73 และรอ้ยละ 70 และรอ้ยละ 80 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั  

รำยไดจ้ำกกำรขำยในระหวำ่งปี 2560 – 2562  สำมำรถแบง่ตำมประเภทของสนิคำ้หลกัๆ ไดด้งันี ้
รายได้จากการขาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สำยไฟฟำ้ 2,288.04 69.96 2,584.37 80.46 2,427.54 78.66 
หลอดไฟและอปุกรณส์อ่งแสงสวำ่ง 431.56 13.20 131.85 4.10 20.99 0.68 
ทอ่รอ้ยสำยไฟฟำ้และอปุกรณป์ระกอบกำรติดตัง้ 114.63 3.50 84.15 2.62 86.52 2.80 
อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟำ้ 373.49 11.42 325.41 10.13 494.06 16.01 
วสัดแุละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบปอ้งกนัไฟลำม 40.62 1.24 32.19 1.00 29.58 0.96 
หมอ้แปลงไฟฟำ้ 13.90 0.43 19.79 0.62 6.22 0.20 
อื่น ๆ 8.27 0.25 34.38 1.07 21.33 0.69 
รวมรายได้จากการขาย 3,270.51 100.00 3,212.14 100.00 3,086.24 100.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำยปี 2560 เมื่อเทียบกบัปี 2559  ลดลง 298 ลำ้นบำท มำจำกยอดขำยสำยไฟฟ้ำ และหลอดไฟฟ้ำ
และอปุกรณส์อ่งสว่ำงลดลง เป็นจ ำนวน 362 ลำ้นบำทเนื่องจำกงำนโครงกำรเมกะโปรเจคลดลง แต่ยอดขำยอปุกรณค์วบคมุ
ระบบไฟฟำ้เพิ่มขึน้ 103 ลำ้นบำท มำจำกกำรขำยสนิคำ้ใหโ้ครงกำรบำ้นจดัสรร คอนโดมิเนียม   

รำยไดจ้ำกกำรขำยปี 2561 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ลดลง 58 ลำ้นบำท เนื่องจำกในไตรมำส 2 บริษัทฯ ไดม้ีกำรยกเลกิ
กำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยขำยปลีกสินค้ำฟิลิปส์ ท ำให้ยอดขำยหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำง ลดลง 300 ล้ำนบำท               
และประกอบกบัสภำพเศรษฐกิจ ท ำใหย้อดขำยท่อรอ้ยไฟฟ้ำและอปุกรณต์ิดตั้ง รวมทัง้อปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟ้ำ และวสัดุ
อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบปอ้งกนัไฟลำมลดลง 87 ลำ้นบำท   

รำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ปี 2562 ลดลง 126 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  โดยรำยไดจ้ำกกำรขำย
สำยไฟฟำ้ลดลง 157 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกบัปีก่อน หลอดไฟและอปุกรณส์อ่งสวำ่งลดลงเนื่องจำกกำรยกเลิก
เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยสนิคำ้ฟิลปิส ์ช่วงตน้ปี 2561 รำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณค์วบคมุระบบไฟฟำ้เพิ่มขึน้ 169 ลำ้นบำทคิดเป็น
รอ้ยละ 52 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจำกบริษัทไดร้บักำรสั่งซือ้อุปกรณค์วบคุมระบบะไฟฟ้ำชนิดพิเศษ จำกกำรไฟฟ้ำส่วน
ภมูิภำค และกำรไฟฟำ้นครหลวง   สว่นสนิคำ้ประเภทอื่นๆยอดขำยใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

อนึ่ง รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอปุกรณไ์ฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ ของบริษัทมำจำกกำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้
ภำยในประเทศทัง้หมด โดยจัดจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทั่วประเทศ ซึ่งเกือบทัง้หมดเป็นกลุ่มลูกคำ้ภำคเอกชน มีจ ำนวนรวม
ประมำณ 3,200 รำย อย่ำงไรก็ตำม ณ ปัจจุบนั บริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยเพิ่มฐำนลกูคำ้ไปยงัต่ำงประเทศในแถบอำเซียน 
เพื่อเตรยีมพรอ้มรองรบัประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics Community: AEC) นอกจำกนี ้บรษัิทมีนโยบำยที่จะ
มุ่งท ำกำรตลำดในภำคหน่วยงำนรำชกำรมำกขึน้ โดยมอบหมำยใหบ้ริษัทย่อยเป็นผูด้  ำเนินกำรในสว่นงำนที่เก่ียวขอ้งกบังำน
รำชกำร ดว้ยนโยบำยกำรตลำดเชิงรุกดงักลำ่ว บริษัทมีควำมมั่นใจวำ่จะช่วยสง่เสริมใหบ้ริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้
เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบำยกำรจดัหำลกูคำ้ดว้ยกำรติดต่อโดยตรงกบักลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย ทัง้กำรเขำ้พบโดยตรงและ/หรือ
กำรติดต่อผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท ์โทรสำร และอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ และติดต่อโดยผ่ำนกำรแนะน ำจำก
พนัธมิตรทำงธุรกิจตำ่ง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบรษัิท ผูบ้รหิำร ลกูคำ้ และผูผ้ลติสนิคำ้ เป็นตน้ โดยบรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้ี
กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและประวตัิกำรช ำระเงินของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อก ำหนดและปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำหนด
วงเงินสินเช่ือ และระยะเวลำใหเ้ครดิตแก่ลกูคำ้ ซึ่งจะช่วยท ำใหบ้ริษัทสำมำรถควบคมุวงเงินกำรขำยใหแ้ก่ลกูคำ้แตล่ะรำยได้
อยำ่งรดักมุมำกยิ่งขึน้ 

 
 
 
 



 

 

106 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

- รายได้จากการบริการติดตั้ง 
ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ของบริษัทสำมำรถแบ่งออกเป็น  3 ประเภทหลักคือ (1) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรออกแบบ      

จัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม (Communication System) ตลอดจนงำนด้ำนบ ำรุงรักษำระบบ 
(Maintenance Services) และ (2) ธุรกิจกำรให้บริกำรออกแบบ จัดหำ และติดตั้งระบบป้องกันไฟลำม (Fire Protection 
System)  (3) ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตัง้อุปกรณอ์ื่น ๆ  โดยบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้เป็นจ ำนวน 1,168 ลำ้นบำท   
และ 1,318 ลำ้นบำท และ 706 ลำ้นบำท ในปี 2560 – 2562 ตำมล ำดบัหรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 26 และรอ้ยละ 29          และ
รอ้ยละ 18 ตำมล ำดบั รำยไดห้ลกัของงำนบริกำรติดตัง้คือกำรใหบ้รกิำรติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมเป็นหลกั ซึ่งมีสดัสว่นคิด
เป็นรอ้ยละ 49-95 ของรำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตัง้รวม จำกสภำวะเศรษฐกิจภำยในและภำยนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง 
รวมถึงกำรแข่งขนัที่เขม้ขน้ของผูใ้หบ้ริกำรสญัญำณกำรสื่อสำรโทรคมนำคม สง่ผลใหก้ำรลงทนุในโครงสรำ้งพืน้ฐำนโครงขำ่ย
โทรคมนำคมของผูใ้หบ้รกิำรหลกัดงักลำ่วมีปรมิำณลดลงอยำ่งตอ่เนื่อง ท ำใหง้ำนติดตัง้ระบบโทรคมนำคมชลอตวัลง ซึง่บรษัิท
ไดม้องหำโอกำศที่จะตอ่ยอดธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรคำ้  โดยเพิ่มกำรประมลูงำนของภำครฐั เก่ียวกบัอปุกรณก์ำรสือ่สำร  
พลงังำนทำงเลือก  อปุกรณอ์ิเลคทรอนิค และอปุกรณค์อมพิวเตอร ์ รวมไปถึงธุรกิจก่อสรำ้งซึง่บริษัท และบริษัทย่อย มีควำม
ช ำนำญ สง่ผลใหร้ำยไดจ้ำกกำรติดตัง้อื่นของบริษัทเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้ในปี 2560 – 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้

 
ปี 2560 - 2562 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม เป็นจ ำนวน 1,109 ลำ้นบำท 987 ลำ้นบำท 

และ 343 ลำ้นบำทตำมล ำดบั และเมื่อเทียบเป็นอตัรำรอ้ยละ ของรำยไดบ้รกิำรติดตัง้รวมมีสดัสว่นรอ้ยละ 95 รอ้ยละ 75 และ
รอ้ยละ 49 พบวำ่รำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม มีแนวโนม้ลดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้ระบบป้องกนัไฟลำม มีจ ำนวน 35 ลำ้นบำท 38 ลำ้นบำท และ 40 ลำ้นบำท ในปี 2560– 2562 
ตำมล ำดับ โดยบริษัทใหบ้ริกำรออกแบบ จัดหำ และรบัเหมำติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมใหแ้ก่ลูกคำ้ ดว้ยกำรติดตัง้วสัดุ        
และอุปกรณป์้องกันไฟลำม ตำมช่องเปิดของท่อรอ้ยสำยไฟฟ้ำหรือระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และระบบเครื่องปรบัอำกำศ     
ซึ่งสำมำรถป้องกนัผลกระทบจำกควำมรอ้น เปลวไฟ และควนัไฟ เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 3 ชั่วโมง ทัง้นีใ้นปัจจบุนั ผูป้ระกอบกำร
ส่วนใหญ่ใหค้วำมสนใจและเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรติดตัง้ระบบป้องกันไฟลำมมำกขึน้ เนื่องจำกสำมำรถช่วยชะลอ       
กำรเผำไหมแ้ละกำรเกิดควนัไฟ ในกรณีที่เกิดอคัคีภยัได ้  

 รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้อื่น ๆ ในปี 2560- 2562 จ ำนวน 24 ลำ้นบำท 293 ลำ้นบำท และ 323 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั       
ซึง่รำยไดจ้ำกกำรติดตัง้อื่น จะเป็นรำยไดท้ี่บรษัิทมองหำโอกำสที่จะน ำประสบกำรณ ์และควำมช ำนำญที่บรษัิทมี มำเพิ่มรำยได้
ใหก้บับริษัท  ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นงำนประมลูของหน่วยงำนรำชกำร ของบริษัท และบริษัทย่อย  เช่น  รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร 
Smart Way  ประมำณปีละ 3 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นโครงกำรลงทุน ติดตัง้ และบ ำรุงรกัษำอุปกรณป์ระเภทโคมไฟและหลอดไฟ
ประหยดัพลงังำนของสถำบนัวิศวกรรมพลงังำนมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์และกองพฒันำระบบไฟฟำ้ กำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค  
ในปี 2560 บริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกโครงกำรยกระดบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนโทรคมนำคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(โครงกำรเน็ตประชำรฐั 24,700 หมูบ่ำ้น)    

ปี 2561  รำยไดง้ำนติดตัง้อื่นท่ีเพิ่มขึน้มำจำก โครงกำรปรบัปรุงสถำนีไฟฟำ้ ระบบ 22 เควี ของกำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค 
และ โครงกำรติดตัง้ระบบ Video Conference ของกำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค  

ปี 2562 รำยไดง้ำนติดตัง้อื่น ประกอบดว้ย โครงกำรติดตัง้ระบบหลอมรวม ของกำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค และ ส่วนของ
บริษัทย่อย ประกอบดว้ย งำนติดตัง้CCTV  งำนติดตัง้อปุกรณ ์UMS300  ‘งำนติดตัง้โครงขำ่ยวิทยดุิจิตอลเพื่อควำมปลอดภยั
ในกำรเดินรถ เป็นตน้ 

 
 

รายได้จากการบริการติดต้ัง ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้ระบบโทรคมนำคม 1,108.89 95.40 986.91 74.88 343.13 48.63 
รำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้ระบบปอ้งกนัไฟลำม 35.31 3.02 37.60 2.85 39.71 5.63 
รำยไดจ้ำกกำรตดิตัง้อ่ืน ๆ 24.27 1.58 293.47 22.27 322.69 45.74 

รวมรายได้จากการบริการติดต้ัง 1,168.47 100.00 1,317.98 100.00 705.53 100.00 
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- รายได้อื่น ๆ 
รำยไดอ้ื่น ๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ รำยไดค้่ำขนสง่ รำยรบัจำกค่ำสง่เสริมกำรตลำดของผูผ้ลิตสินคำ้ ดอกเบีย้รบั ค่ำเช่ ำ 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัย ์และก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เป็นตน้ โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทมีรำยไดอ้ื่นประมำณ    
24 ลำ้นบำท 36 ลำ้นบำท และ 49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 1-2  เมื่อเทียบกบัรำยไดร้วม 

รำยละเอียดของรำยไดอ้ื่น ๆ ของบรษัิทในปี 2560 – 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้
หมำยเหต:ุ * อื่น ๆ ประกอบดว้ย รำยไดค้ำ่เช่ำ ก ำไรขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น และรำยกำรปรบัปรุงตำ่ง ๆ เป็นตน้  

 ปี 2562 บริษัทมีรำยไดด้อกเบีย้รบัจ ำนวน 27 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 17.45 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 
190 เนื่องจำกบริษัทให ้บริษัทร่วมกูย้ืมเงิน และคิดดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 6.75 – 7 ต่อปี และบริษัทไดเ้รียกเก็บค่ำบริกำร     
ในกำรใหค้  ำปรกึษำกบับรษัิทรว่มเป็น จ ำนวน 14 ลำ้นบำท   
 
ต้นทนุขาย ต้นทุนบริการตดิตัง้  
- ต้นทุนขาย 

ตน้ทนุขำยของบรษัิทมำจำกตน้ทนุจำกกำรซือ้สนิคำ้มำเพื่อขำยเป็นหลกั โดยทั่วไป บรษัิทมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำย
โดยบวกก ำไรสว่นเพิ่ม (Margin) จำกตน้ทนุที่ซือ้มำ เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ต่อไป โดยในปี 2560- 2562 บริษัทมีตน้ทนุขำย
จ ำนวน 2,901 ลำ้นบำท 2,930 ลำ้นบำท และ 2,772 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  คิดเป็นอตัรำส่วน รอ้ยละ 89 - 91 เมื่อเทียบกบั
รำยไดจ้ำกกำรขำย ตำมล ำดบั  

ปี 2560 บรษัิทมีตน้ทนุขำย 2,901 ลำ้นบำท ลดลง ประมำณรอ้ยละ 10 เมื่อเทียบกบัปีที่ผำ่นมำ ซึง่เป็นกำรลดลงตำม
รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ลดลง  โดยมีอตัรำสว่นตน้ทนุขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยประมำณรอ้ยละ 89 และบริษัทมีกำรตัง้ส  ำรอง
เพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอืใหเ้ป็นมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บัระหวำ่งปีเป็นจ ำนวน 2 ลำ้นบำท ท ำใหย้อดกำรตัง้ส  ำรอง
เพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอื ณ.สิน้ปี 2560 เทำ่กบั 31 ลำ้นบำท  

ปี 2561 บริษัทมีตน้ทุนขำย 2,930 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้
ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยที่เพิ่มขึน้ โดยมีอัตรำส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยประมำณรอ้ยละ 91 และบริษัทมีกำร          
ตัง้ส  ำรองเพื่อปรบัลดรำคำตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง 0.64 ลำ้นบำท     
ท ำใหย้อดกำรตัง้ส  ำรองเพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอื ณ.สิน้ปี 2561 เทำ่กบั 28 ลำ้นบำท  

ปี 2562 บริษัทมีตน้ทนุขำย 2,772 ลำ้นบำท ลดลงประมำณรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  ซึ่งเป็นไปตำมรำยไดจ้ำก
กำรขำยที่ลดลง โดยมีอตัรำสว่นตน้ทนุขำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยประมำณรอ้ยละ 90 และบริษัทมีกำรตัง้ส  ำรองเพื่อปรบัลด
รำคำตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสทุธิที่จะไดร้บัระหว่ำงปีเป็นจ ำนวน ลดลง  0.97  ลำ้นบำท   ท ำใหย้อดกำรตัง้
ส  ำรองเพื่อปรบัลดรำคำตน้ทนุของสนิคำ้คงเหลอื ณ.สิน้ปี 2562 เทำ่กบั 28  ลำ้นบำท  
- ต้นทุนบริการตดิตั้ง  

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเป็นตน้ทุนที่เกิดจำกกำรใหบ้ริกำรติดตัง้งำนระบบโทรคมนำคม และงำนระบบป้องกนัไฟลำม 
และอื่น ๆ โดยในปี 2560 - 2562 ตน้ทุนบริกำรติดตัง้มีจ ำนวนประมำณ 853 ลำ้นบำท 958 ลำ้นบำท และ 506 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำสว่นรอ้ยละ 73 รอ้ยละ 73 และรอ้ยละ 72 ของรำยไดจ้ำกกำรบรกิำรติดตัง้ ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ตน้ทนุ
บริกำรติดตัง้ประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำยหลกัๆ ไดแ้ก่ ค่ำแรง และค่ำสินคำ้ที่ใชใ้นกำรติดตัง้ เช่น เสำโทรคมนำคม อปุกรณต์่ำง ๆ 
ของงำนโทรคมนำคม อปุกรณต์ำ่ง ๆ ของงำนปอ้งกนัไฟลำม สว่นตน้ทนุของงำนติดตัง้อื่นขึน้อยูก่บัชนิดของงำนนัน้ ๆ  

 
 

รายได้อื่นๆ ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยรบัจำกค่ำส่งเสรมิกำรตลำดของผูผ้ลิตสินคำ้ 8.22 34.96 10.09 28.41 2.60 5.32 
ดอกเบีย้รบั 6.72 28.57 9.19 25.88 26.64 54.51 
ก ำไรขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน 3.51 14.92 4.72 13.29 2.40 4.91 
รำยไดค้่ำขนส่ง 2.63 11.21 2.37 6.68 1.34 2.74 
อ่ืน ๆ * 2.43 10.34 9.15 25.74 1.79 3.68 
รำยไดค้่ำบรกิำร     14.10 28.84 
รายได้อื่น 23.51 100.00 35.52 100.00 48.87 100.00 
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ค่าใช้จ่าย 
ค่ำใชจ้่ำยที่ส  ำคญัของบริษัท ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 

โดยที่ผ่ำนมำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร และค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินมีสดัส่วนรวมกันประมำณรอ้ยละ    
10-12  เมื่อเทียบกบัรำยไดร้วม โดยสำมำรถสรุปและวิเครำะหค์ำ่ใชจ้่ำยในแต่ละประเภทในช่วงที่ผำ่นมำไดด้งันี ้ 
- ค่าใช้จ่ายในการขาย  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยประกอบดว้ย คำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนขำย คำ่คอมมิชชั่น คำ่ขนสง่ และคำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำร
ขำยเป็นหลกั โดยในปี 2560 - 2562 มีจ ำนวนรวมประมำณ 104 ลำ้นบำท 97 ลำ้นบำท และ 78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรือคิด
เป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วม ซึ่งค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจะผนัแปรไปตำมยอดขำยซึง่ในปี 2562 ยอดขำยลดลง 
126 ลำ้นบำท คำ่ใชจ้่ำยขำยลดลง 20 ลำ้นบำท 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2560 - 2562 มีจ ำนวน 344 ลำ้นบำท 354 ลำ้นบำท และ 364 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั    
หรือคิดเป็นประมำณ รอ้ยละ 8 ในปี 2560 และ 2561 และรอ้ยละ 9 ในปี 2562 ของรำยไดร้วม ซึ่งประกอบดว้ยค่ำใชจ้่ำย
เก่ียวกบัพนกังำนเป็นหลกัคดิเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 63 รอ้ยละ 61 และรอ้ยละ 58 ตำมล ำดบัของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรที่ส  ำคญัอื่น ๆ ประกอบดว้ยค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย ์ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุส  ำนกังำน      
คำ่ที่ปรกึษำ คำ่เบีย้ประกนัภยั และหนีส้งสยัจะสญู 

ค่ำใชจ้่ำยบริหำรปี 2560 มีจ ำนวน 344 ลำ้นบำทลดลงจ ำนวน 11 ลำ้นบำท หรือประมำณรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกบั      
ปี 2559 เนื่องมำจำกกำรลดลงของค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย ์ ไดแ้ก เครื่องใช้ส  ำนักงำน อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ยำนพำหนะ       
และคำ่ที่ปรกึษำ   

ค่ำใชจ้่ำยบริหำรปี 2561 มีจ ำนวน 354 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ จ ำนวน 10 ลำ้นบำท หรือประมำณรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกบั      
ปี 2560 เนื่องมำจำกกำรตัง้ส  ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 

ค่ำใชจ้่ำยบริหำรปี 2562 มีจ ำนวน 364 ลำ้นบำทเพิ่มขึน้ จ ำนวน 10 ลำ้นบำท หรือประมำณรอ้ยละ 3 เมื่อเทียบกบั      
ปี 2561 คำ่ใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ของบรษัิท  ประกอบดว้ยผลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ  คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนักงำนเก่ียวกับเงินชดเชยจำกกำรเลิกจำ้งตำมกฎหมำยใหม่ มำตรำ 118 กรณีอำยุงำน 20 ปีขึน้ไปจ่ำยค่ำชดเชยกรณี       
เลิกจำ้ง จำกเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั และมีกำรตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ ค่ำใชจ้่ำยบริหำรลดลงของบริษัท 
ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยตดัจ่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนซึ่งตดัหมดไปในปี 2561และค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนในส่วนของ
เงินเดือน และผลตอบแทนพนกังำน 
- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินของบริษัทมำจำกดอกเบีย้จำกเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินซึ่งประกอบดว้ย วงเงินเบิกเกินบญัชี    
ตั๋วสัญญำใช้เงิน หนีส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และ เงินกู้ยืมระยะยำว โดยในปี 2560-2562 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำย           
ทำงกำรเงินจ ำนวน 10 ลำ้นบำท 8 ลำ้นบำท และ 16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมีอตัรำดอกเบีย้จ่ำยเฉลี่ยอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ     
2-9 ตอ่ปี  

ปี2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสัน้ในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบีย้จำกเงินกู้ยืมระยะสัน้จ ำนวน       
7.2 ล้ำนบำทและดอกเบีย้ที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซือ้ที่ดิน ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและคลังสินค้ำ            
จ ำนวน 2.8 ลำ้นบำท 

ปี2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี ้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น             
จ ำนวน 6 ลำ้นบำทและดอกเบีย้ที่เกิดจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่ใช้ในกำรซือ้ที่ดินก่อสรำ้งอำคำรส ำนักงำนและคลงัสินคำ้           
จ ำนวน 2 ลำ้นบำท  

ปี2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรใช้วงเงินระยะสั้นในกำรด ำเนินธุรกิจมีดอกเบี ้ยจำกเงินกู้ยืมระยะสั้น             
จ ำนวน 15 ลำ้นบำทและดอกเบีย้ที่เกิดจำกเงินกูย้ืมระยะยำวที่ใชใ้นกำรซือ้ที่ดินก่อสรำ้งอำคำรส ำนกังำนและคลงัสินคำ้           
จ ำนวน 1 ลำ้นบำท  

 
 
 
 
 



 

 

109 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 บรษัิทบนัทกึสว่นแบง่ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกบรษัิทรว่ม ตำมสดัสว่นท่ีบรษัิทถือหุน้  โดยถือหุน้ในบรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดร

เพำเวอร ์จ ำกดั  ในสดัสว่นเงินลงทนุ รอ้ยละ 38 และถือหุน้ในบรษัิท  PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited 
.ในสดัสว่นเงินลงทนุรอ้ยละ 25   

  ปี 2561 บรษัิทมีสว่นแบง่ผลขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทน ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั จ ำนวน 6 ลำ้นบำท  
      ปี 2562 บรษัิทมีสว่นแบง่ผลขำดทนุจำกเงินลงทนุในบรษัิทน ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั  จ ำนวน 9 ลำ้นบำทและมี

สว่นแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิท PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited จ ำนวน 15 ลำ้นบำทรวม
สว่นแบง่ผลก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 6 ลำ้นบำท 

 
ก าไร 

ปี 2560 – 2562 บริษัทมีก ำไรขั้นต้นรวม จำกกำรขำยสินค้ำ (สำยไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเลคทรอนิค           
และอุปกรณส์ื่อสำรต่ำงๆ ) และกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ (งำนโทรคมนำคม งำนติดตัง้ไฟลำม งำนติดตัง้อื่น) เป็นจ ำนวน 685      
ลำ้นบำท 642 ลำ้นบำท และ 514 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ประมำณ รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 14 และรอ้ยละ13 
ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี ้:- 

 

- ก าไรขั้นต้น – ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าสายไฟฟ้า อุปกรณไ์ฟฟ้า อุปกรณอ์ิเลคทรอนิค และอุปกรณส์ื่อสารต่าง ๆ 
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกิจจ ำหน่ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ประมำณ 370 ลำ้นบำท 282 ลำ้นบำท      

และ 314 ลำ้นบำท ในปี 2560 - 2562 ตำมล ำดบั โดยคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้ประมำณ รอ้ยละ 9 ในปี 2560-2561 และรอ้ย
ละ 10 ในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้เนื่องมำจำกก ำไรจำกกำรขำยสำยไฟฟ้ำซึ่งเป็นสินคำ้หลกัของบริษัท โดยเพิ่มใน
อตัรำรอ้ยละ 1  เมื่อเทียบกบัปีก่อน   และอปุกรณไ์ฟฟำ้ซึง่มีกลุม่สนิคำ้พิเศษที่อตัรำก ำไรขัน้ตน้สงู  

 

-  ก าไรขั้นต้น – ธุรกิจบริการติดตั้งงานโทรคมนาคม งานติดตั้งไฟลาม และงานติดตั้งอื่น 
บริษัทมีผลประกอบกำรที่มีก ำไรขัน้ตน้จำกธุรกิจบริกำรติดตัง้ ประมำณ 315 ลำ้นบำท  360 ลำ้นบำท และ 200    

ลำ้นบำท ในปี 2560 -2562 ตำมล ำดบั ซึ่งก ำไรขัน้ตน้ของธุรกิจบริกำรติดตัง้ลดลงประมำณรอ้ยละ 46 เนื่องมำจำกรำยได้
บริกำรติดตั้งงำนโทรคมนำคมลดลง แต่ถ้ำดูเป็นอัตรำก ำไรขั้นต้นจะเห็นว่ำอัตรำก ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจบริกำรติดตั้ง                 
อยูท่ี่ประมำณรอ้ยละ 27--28 ซึง่ใกลเ้คียงกนั . 

 
 ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2560 – 2562 จ ำนวน 200 ลำ้นบำท 169 ลำ้นบำท และ 86 ลำ้นบำท และคิดเป็นอัตรำก ำไร
สทุธิประมำณรอ้ยละ 4 ของรำยไดร้วมส ำหรบัปี 2560 - 2561 และรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วมส ำหรบัปี 2562 และแบ่งเป็นสว่น
ของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในปี 2560 - 2562 เป็นจ ำนวน  204 ลำ้นบำท 170 ลำ้นบำท และ 80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ปี 2560 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 250 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประมำณ 50 ลำ้นบำท 
แบง่เป็นภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประจ ำปี 59 ลำ้นบำท  และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวประมำณ 9 ลำ้นบำทโดยจดัเป็นอตัรำคำ่ใชจ้่ำยภำษีที่จ่ำยจริงประมำณรอ้ยละ 20 ของก ำไร
ก่อนภำษี ซึง่มีอตัรำสงูกวำ่อตัรำที่ก ำหนดไมม่ำกเนื่องจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2561 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 213 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประมำณ 44 ลำ้นบำท 
แบง่เป็นภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประจ ำปี 51 ลำ้นบำท และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำวประมำณ 7 ลำ้นบำท โดยจดัเป็นอตัรำคำ่ใชจ้่ำยภำษีที่จ่ำยจรงิประมำณรอ้ยละ 21 ของก ำไร
ก่อนภำษี  ซึง่มีอตัรำสงูกวำ่อตัรำที่ก ำหนดไมม่ำกเนื่องจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงภำษี 

ปี 2562 บริษัทมีก ำไรก่อนภำษีประมำณ 110 ลำ้นบำท และมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประมำณ 25 ลำ้นบำท 
แบง่เป็นภำษีเงินไดน้ิติบคุคลประจ ำปี 35 ลำ้นบำท และหกัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำวประมำณ 10 ลำ้นบำท โดยจดัเป็นอตัรำค่ำใชจ้ำ่ยภำษีที่จำ่ยจรงิประมำณรอ้ยละ 23 ของก ำไร
ก่อนภำษี ซึง่มีอตัรำสงูกวำ่อตัรำที่ก ำหนดไมม่ำกเนื่องจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรทำงภำษี 

 
 



 

 

110 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ 
ปี 2560 - 2562 บรษัิทมีอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ประมำณ รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 5 ตำมล ำดบั บรษัิทมี

นโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินไดน้ิติบคุคลของงบกำรเงินเฉพำะ และหลงั
หกัส ำรองตำมกฎหมำย และเงินสะสมอื่น ๆ ตำมที่บรษัิทก ำหนด (โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 ขอ้ 8.3 นโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผล) ในระหว่ำงปี 2560 - 2562 บริษัทมีก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท เป็นจ ำนวนประมำณ  256 ลำ้น
บำท 171 ลำ้นบำท และ 35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลประกอบกำรดงักลำ่วใหแ้ก ่ผูถื้อหุน้เป็น
จ ำนวน 212 ลำ้นบำท 141 ลำ้นบำทและ 36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำเงินปันผลจ่ำยประมำณรอ้ยละ 83 รอ้ยละ 82 
และรอ้ยละ 101 ของก ำไรสทุธิจำกงบกำรเงินเฉพำะของบรษัิท ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี  ้

 
เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ายต่อ

หุ้น (บาท) 
เงนิปันผลจ่าย

ท้ังหมด (ล้านบาท) 
เงนิปันผลประจ าปี 2560 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.08 94 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน

ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 
 

0.10 
 

118 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2560 0.18 212 
เงนิปันผลประจ าปี 2561 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.06 70.5 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน

ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 
 

0.06 
 

70.5 
รวมเงินปันผลประจ ำปี 2561 0.12 141 
เงนิปันผลประจ าปี 2562 ประกอบด้วย   
- เงินปันผลระหวำ่งกำล โดยจ่ำยเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 1,175 ลำ้นหุน้ 0.02 24 
- เงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 –สทุธิภำยหลงัภำยหลงัจำกหกัเงิน

ปันผลระหว่ำงกำล โดยจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้* 
0.01 12 

รวมเงินปันผลประจ ำปี 2562 0.03 36 
หมำยเหตุ : ส  ำหรบักำรจ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 นัน้จะตอ้งไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2563   

ส ำหรบัในอนำคต บริษัทจะยงัคงด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่ไดร้ะบใุนส่วนท่ี 2 ขอ้ 8 โครงสรำ้ง
เงินทนุ หวัขอ้ 8.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอยำ่งเครง่ครดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

111 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 
สินทรัพยร์วม 

สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560- 2562 มีจ ำนวนประมำณ 3,606 ลำ้นบำท 3,442 ลำ้นบำท    
และ 3,631 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ซึง่มีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 28-35 
ของสินทรพัยร์วมทัง้หมด สว่นสินทรพัยท์ี่ส  ำคญัรองลงมำ ไดแ้ก่ สินคำ้คงเหลือ ซึ่งมีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 13-17 และที่ดิน 
อำคำร และอปุกรณ ์ซึง่มีสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 10 และในปี 2562 มีเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 367 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 10 
ของสนิทรพัยร์วม 

ส ำหรบัสนิทรพัยร์วมของบรษัิท ณ สิน้ปี 2560 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 237 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 6 เมื่อเทียบกบัปี 
2559 โดยสนิทรพัยท์ี่ลดลง ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลง 195 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 31 
ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ 13 ลำ้นบำท ที่ดิน อำคำร และอปุกรณล์ดลง 30 ลำ้นบำท สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลง 24 ลำ้น
บำท และเงินลงทนุในบรษัิทรว่มเพิ่มขึน้ 25.8 ลำ้นบำท  

ทัง้นี ้สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2561 มีจ ำนวนลดลงประมำณ 164  ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2560    
โดยสินทรพัยท์ี่ลดลง ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง 57 ลำ้นบำท ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นลดลง 217      
ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือลดลง 80 ลำ้นบำท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ลดลง 22 ลำ้นบำท สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนลดลง 24        
ลำ้นบำท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 198 ลำ้นบำท เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 80 ลำ้นบำท เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั     
40 ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้สินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ ประมำณ 189  ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 5 เมื่อเทียบกบัปี 2561    
โดยสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม จ ำนวน 298 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือเพิ่มขึน้ 198 ลำ้นบำท   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ 126 ลำ้นบำท เงินลงทนุในบริษัทรว่มเพิ่มขึน้ 100 ลำ้นบำท สินทรพัยท์ี่ลดลงไดแ้ก่ 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น และ สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำลดลง 422 ลำ้นบำท ที่ดิน อำคำร และอปุกรณล์ดลง 20 ลำ้นบำท 
ลำ้นบำท  

 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 บริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้,ลกูหนีอ้ื่น และสินทรพัยท์ี่เกิดขึน้ตำมสญัญำ รวมประมำณ 
1,838 ลำ้นบำท 1,620 ลำ้นบำท และ 1,198 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นเมื่อเทียบกบัสินทรพัยร์วมประมำณรอ้ยละ 
51 รอ้ยละ 47 และรอ้ยละ 33ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้:- 
- ลูกหนี้การค้า 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560–2562  บริษัทมีลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิประมำณ 1,220 ลำ้นบำท 1,155 ลำ้นบำท และ 989
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัส่วนเมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วมประมำณ รอ้ยละ 34 รอ้ยละ 34 และรอ้ยละ 27 ตำมล ำดบั   
โดยลกูหนีก้ำรคำ้มีจ ำนวนลดลงตำมยอดขำยสนิคำ้ของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบำยกำรขำยสนิคำ้และกำรพิจำรณำ ใหส้นิเช่ือ 
แก่ลกูคำ้แตล่ะรำยที่ชดัเจน โดยบริษัทพิจำรณำล ำดบัชัน้กำรใหส้ินเช่ือ (credit rating) จำกกำรวิเครำะหง์บกำรเงินของลกูคำ้
ยอ้นหลงั และวิเครำะหด์ำ้นกำรเงิน และดำ้นธุรกิจ และมีนโยบำยทบทวนวงเงินกำรใหส้ินเช่ืออยำ่งสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้โดยเฉลีย่  
บริษัทใหร้ะยะเวลำช ำระค่ำสินคำ้แก่ลกูคำ้ประมำณ 30-120 วนั โดยรำยละเอียดของอำยลุกูหนีก้ำรคำ้ของบริษัท ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2560 - 2562 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้า 
                                                                                                                                                    (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
ลกูหนีย้งัไมถ่งึก ำหนดช ำระ    622.00 48.56% 574.00 47.01% 477.00 44.63% 
ลกูหนีเ้กินก ำหนดช ำระ       
  ไมเ่กิน 3 เดือน 530.00 41.37% 448.00 36.70% 350.00 32.77% 
  3 -  6 เดือน 30.00 2.34% 60.00 4.91% 55.00 5.12% 
  6 -  12 เดือน 26.00 2.03% 49.00 4.01% 49.00 4.56% 
  เกิน 12 เดือนขึน้ไป 73.00 5.70% 90.00 7.37% 138.00 12.93% 
ลกูหนีก้ำรคำ้รวม 1,281.00 100.00% 1,221.00 100.00% 1,069.00 100.00% 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (61.00) (4.76) % (66.00) (5.41)% (80.00) (7.45%) 
ลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ 1,220.00 95.24% 1,155.00 94.59% 989.00 92.55% 



 

 

112 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทมีนโยบำยในกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณก์ำรเก็บเงิน    
ในอดีต กำรวิเครำะหอ์ำยหุนี ้และสภำวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในกำรวิเครำะหอ์ำยขุองหนีท้ี่คงคำ้ง บริษัทมีนโยบำย    
ที่จะตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในอตัรำรอ้ยละ 50 ของมลูค่ำลกูหนีส้  ำหรบัลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระ 6–12 เดือน และตัง้ส  ำรอง  
ในอตัรำรอ้ยละ 100 ของมลูคำ่ลกูหนีส้  ำหรบัลกูหนีท้ี่คำ้งช ำระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน            
6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 92 ของลูกหนีก้ำรคำ้รวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน           
12 เดือนประมำณรอ้ยละ 2 และอตัรำสว่นลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณรอ้ยละ 6 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม 
ตำมล ำดบั และไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ ำนวน 61 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 5 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม      
ท ำใหค้งเหลอืลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ ประมำณ 1,220 ลำ้นบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน            
6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 89  ของลูกหนีก้ำรคำ้รวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน          
12 เดือนประมำณรอ้ยละ 4 และอตัรำสว่นลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณรอ้ยละ 7 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม 
ตำมล ำดบั และไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ ำนวน 66 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 5 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวมท ำ
ใหค้งเหลอืลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ ประมำณ 1,155 ลำ้นบำท 

ณ วันที่31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีอัตรำส่วนลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน            
6 เดือน รวมเป็นรอ้ยละ 82 ของลูกหนีก้ำรคำ้รวม และมีอัตรำส่วนของลูกหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่เกิน            
12 เดือนประมำณรอ้ยละ 5 และอตัรำสว่นลกูหนีท้ี่เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึน้ไป ประมำณรอ้ยละ 13 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม 
ตำมล ำดบั และไดต้ัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ ำนวน 80 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณรอ้ยละ 7 ของลกูหนีก้ำรคำ้รวม      
ท ำใหค้งเหลอืลกูหนีก้ำรคำ้-สทุธิ ประมำณ 989 ลำ้นบำท 

ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรของบริษัทมีควำมเห็นว่ำ นโยบำยกำรตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ และระบบกำรควบคุมและ
ติดตำมกำรช ำระหนีข้องลกูหนีท้ี่ก  ำหนดขึน้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอส ำหรบัธุรกิจของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ
พิจำรณำปรบัปรุงนโยบำยทำงดำ้นลกูหนีใ้หม้ีควำมเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงและประโยชนท์ี่บรษัิท
จะไดร้บั 

ปี 2560–2562 บริษัทมีอตัรำสว่นทำงกำรเงินทำงดำ้นระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ส  ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้ของงำนขำยสนิคำ้ 
ประมำณ 117 วัน 98 วัน และ 106 วัน ตำมล ำดบั ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ใกลเ้คียงกับนโยบำยกำรใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีก้ำรคำ้       
ของบรษัิท 

 

ลูกหนี้อืน่ 
ลกูหนีอ้ื่นประกอบดว้ย ลกูหนีอ้ื่น รำยไดค้ำ้งรบัอื่น ๆ คำ่ใชจ้่ำยลว่งหนำ้ และเงินทดรองจ่ำยและดอกเบีย้คำ้งรบั ซึง่มี

จ ำนวนรวมประมำณ 26 ลำ้นบำท 32 ลำ้นบำท และ 35 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560– 2562 ตำมล ำดบั l 
 

สินทรัพยท์ี่เกิดขึน้ตามสัญญา 
บรษัิทมีสนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำประกอบดว้ย 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
รำยไดบ้รกิำรตดิตัง้คำ้งรบั 5,074 0.86% 4,502 1.04% 13,085 7.56% 
รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 586,398 99.14% 428,376 98.89% 159,885 92.44% 
รวมสินทรพัยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 591,472 100.00% 432,878 100.00% 172,970 100.00% 

 

- สินค้าคงเหลือ 
บริษัทมีนโยบำยบนัทึกมลูค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งติดตัง้ดว้ยรำคำทนุ (วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน หรือ First in 

First out) หรือมลูค่ำสทุธิที่คำดวำ่จะไดร้บั แลว้แต่อย่ำงใดจะต ่ำกวำ่ และบนัทึกมลูค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทสำยเคเบิล้ดว้ย
รำคำทนุ (วิธีเฉพำะเจำะจง หรอื Specific) หรอืมลูคำ่สทุธิที่คำดวำ่จะไดร้บั แลว้แตอ่ยำ่งใดจะต ่ำกวำ่  

ทัง้นี ้บริษัทจะบนัทึกขำดทุนจำกกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ในงบก ำไรขำดทุนในกรณีที่รำคำทนุของสินค้ำคงเหลือใน
งวดบัญชีใด ๆ มีรำคำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดร้บั อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสถำนกำรณท์ี่ท  ำใหก้ำรปรบัลดมูลค่ำสินคำ้
คงเหลือใหต้  ่ำกวำ่รำคำทนุหมดไปหรือยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทำงที่ลดลง บริษัทจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทนุที่เคยรบัรูใ้น
งวดบญัชีก่อนๆ ในงบก ำไรขำดทนุของงวดบญัชีนัน้ ๆ  



 

 

113 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือสุทธิประมำณ 662 ลำ้นบำท 582 ลำ้นบำท และ 772       
ลำ้นบำทตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 18 รอ้ยละ 17 และรอ้ยละ 21 เมื่อเทียบกบัสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
รำยละเอียดของสนิคำ้คงเหลือของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 2562 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้:-  
ตารางแสดงรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือ 
                                                                                                                      (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

 มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
สินคำ้สิ  สินคำ้ส ำเรจ็รูป 461.00 69.64% 459.00 78.78% 658.00 85.23% 

หกั  รำยกำรปรบัลดรำคำทนุใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิท่ีจะไดร้บั (31.00) (4.68%) (28.00) (4.81%) (28.00) (3.63%) 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป – สทุธิ 430.00 64.96% 431.00 74.06% 630.00 81.60% 
งำนระหวำ่งตดิตัง้ – งำนโทรคมนำคม 92.00 13.90% 49.00 8.42% 32.00 4.15% 
งำนระหวำ่งตดิตัง้ – อปุกรณป์อ้งกนัไฟลำมและอ่ืน ๆ 140.00 21.14% 102.00 17.52% 110.00 14.22% 
สินคำ้คงเหลือ – สทุธิ 662.00 100.00% 582.00 100% 772.00 100.00% 

สินคำ้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสินคำ้ส ำเร็จรูป โดยสินคำ้ส ำเร็จรูป -สุทธิมีสดัส่วนอยู่รอ้ยละ 70      
รอ้ยละ 79 และรอ้ยละ 85 ในปี 2560-2562 ของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทัง้หมด และส่วนที่เหลือเป็นงำนระหว่ำง ติดตัง้ –งำน
โทรคมนำคม และงำนระหว่ำงติดตัง้ – อปุกรณป์้องกนัไฟลำมและงำนติดตัง้อื่น ๆ  บริษัทไดม้ีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
ติดตัง้ระบบโทรคมนำคมในระยะแรกที่ 95% ของมูลค่ำงำน เมื่องำนที่บริษัทไดร้บัมอบหมำยเสร็จเรียบรอ้ย พรอ้มติดตัง้      
ดว้ยเหตนุี ้บรษัิทจึงไดบ้นัทกึมลูคำ่งำนท่ียงัด ำเนินกำรไมแ่ลว้เสรจ็เป็นงำนระหวำ่งติดตัง้อยูใ่นบญัชีสนิคำ้คงเหลอื ซึง่มีจ ำนวน 
92 ลำ้นบำท 49 ลำ้นบำท และ 32 ลำ้นบำท ในปี 2560 – ปี 2562 ตำมล ำดบั และคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 14 รอ้ยละ 
9 และรอ้ยละ 4  ของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื-สทุธิ ส ำหรบัช่วงระยะเวลำเดียวกนั ตำมล ำดบั 

ในช่วงปี 2560 - 2562 บริษัทมีระยะเวลำกำรขำยสินคำ้โดยเฉลี่ยประมำณ 58 วนั 57 วนั และ 72 วนั ตำมล ำดบั 
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดเก็บสินคำ้ส ำเร็จรูปประมำณ 30-60 วันของประมำณกำรยอดขำย      
เพื่อใหเ้พียงพอตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัระยะเวลำขำยสนิคำ้ของบรษัิทในปัจจบุนั 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบำยตัง้ส  ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูป โดยจะตัง้ส  ำรองในอตัรำรอ้ยละ 25 ส ำหรบั
สำยไฟฟ้ำที่จัดเก็บนำนเกินกว่ำ 2 ปี และตัง้ส  ำรองในอัตรำรอ้ยละ 25–100 เพิ่มขึน้ตำมระยะเวลำที่จัดเก็บ ส ำหรบัสินคำ้
ประเภทอื่นที่จดัเก็บนำนเกินกว่ำตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป และสินคำ้ที่เสียหำย (Bad) รอ้ยละ 100 ทัง้นี ้เนื่องจำกสินคำ้ส ำเร็จรูปของ
บริษัทสว่นใหญ่เป็นประเภทสำยไฟฟ้ำ จึงไม่มีปัญหำเรื่องควำมลำ้สมยัและเสื่อมสภำพ ณ.สิน้ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมี
ส  ำรองคำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปจ ำนวน 28 ลำ้นบำทและ 28 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2562 บรษัิทตัง้ส  ำรองคำ่เผ่ือ
กำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูปคงเหลือ 28  ลำ้นบำทท ำให ้ณ สิน้ปี 2562 มีส  ำรองค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ส ำเร็จรูป
เป็นจ ำนวน 28 ลำ้นบำท 

 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรว่ม จ ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัทน ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ซึ่งด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำร
ผลติและจ ำหนำ่ยพลงังำนไฟฟำ้บวกพลงังำนน ำ้  ซึง่ตัง้อยูใ่นสำธำรณรฐัประชำชนลำว  สดัสว่นเงินลงทนุ รอ้ยละ 38   
บรษัิท  PhuKhan Solar Power Joint Stock Company Limited .ซึง่ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลติและจ ำหนำ่ยพลงังำนไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ ซึ่งตัง้อยู่ในสำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม  สดัส่วนเงินลงทุนรอ้ยละ 25 เงินลงทุนในบริษัทรว่ม
แสดงมลูคำ่ตำมวิธีสว่นไดเ้สยี 
- ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560-2562 บริษัทมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิประมำณ 410 ลำ้นบำท 387 ลำ้นบำท     
และ 367 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นสนิทรพัยป์ระเภท ที่ดิน อำคำร ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 86    
รอ้ยละ 89 และรอ้ยละ 90 ของสินทรพัยป์ระเภทที่ดิน อำคำร และอุปกรณส์ทุธิทัง้หมด ตำมล ำดบั ส ำหรบัสินทรพัยอ์ื่นที่มี
สดัสว่นรองลงมำ ไดแ้ก่ ยำนพำหนะ ซึ่งคิดเป็นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 5 ของสินทรพัยป์ระเภทที่ดิน 
อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ 

ปี 2560 บรษัิทมีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ประมำณ 409 ลำ้นบำท ลดลงประมำณ 30 ลำ้นบำท มำจำกคำ่เสื่อม
รำคำประจ ำปี และมีกำรขำยทำวเฮำส ์3 ชัน้พรอ้มที่ดิน จ ำนวน 1 หลงั 



 

 

114 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

ปี 2561 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณส์ุทธิ ประมำณ 387 ลำ้นบำท โดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซือ้ เครื่องมือ    
และอุปกรณ์  เครื่องใช้ส  ำนักงำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 13 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 11         
ลำ้นบำท มีคำ่เสือ่มรำคำ ส ำหรบัปี 36 ลำ้นบำท  

ปี 2562 บริษัทมีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ ประมำณ 367 ลำ้นบำทโดยระหว่ำงปี บริษัทมีกำรซือ้ เครื่องมือ       
และอุปกรณ ์ เครื่องใชส้  ำนกังำน และยำนพำหนะ จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และมีกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย 11 ลำ้นบำท         
มีคำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัปี 35 ลำ้นบำท  

 

- สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
ปี 2556 บริษัทไดม้ีกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 12 เรื่องภำษีเงินได ้มำถือปฏิบตัิ ซึ่งก ำหนดใหบ้ริษัทระบุผล

แตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงของมูลค่ำสินทรพัยแ์ละหนีส้ินระหว่ำงเกณฑท์ำงบัญชีและภำษีอำกร เพื่อรบัรู ้
ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด โดยจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
บญัชีดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิมีผลท ำใหบ้ริษัทมีสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนประมำณ 21 ลำ้นบำท 24 ลำ้นบำท และ 30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร* 56% 43% 23% 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ 5% 5% 2% 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์(เทำ่) 1.20 1.30       1.09 

              หมำยเหต ุ: * ค  ำนวณจำกที่ดิน อำคำรและอปุกรณ-์สทุธิ    
ปี 2560-2562 บริษัทสำมำรถด ำเนินธุรกิจและสร้ำงผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีอัตรำ

ผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวรประมำณ รอ้ยละ 56 รอ้ยละ 43 และรอ้ยละ 23 ตำมล ำดบั มีอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย์
ประมำณรอ้ยละ 2 และมีอตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์1.20 เทำ่ 1.30 เทำ่ และ 1.09 เทำ่ ตำมล ำดบั 

 
สภาพคล่อง 
                                                                                                                 (หนว่ย : ลำ้นบำท) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (111.39) 462.51 204.13 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (27.60) (244.93) (341.03) 
กระแสเงินสดจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (56.40) (274.26) 262.99 
กระแสเงินสดสทุธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ (195.39) (56.68) 126.08 

 
จำกนโยบำยกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่ตอ้งกำรเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ และกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ 

รวมทัง้จ่ำยผลตอบแทนคืนใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุปี ดงันัน้ กระแสเงินสดสว่นใหญ่จึงถกูใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีน ในรูปแบบของสนิค้ำ
คงเหลือ และลกูหนีก้ำรคำ้ ซึ่งมีผลท ำใหใ้นแต่ละปี บริษัทมีกำรใชก้ระแสเงินสดไปในกิจกรรมด ำเนินงำนและกิจกรรมลงทุน
เป็นหลกั  

ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 111 ลำ้นบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 250         
ลำ้นบำท มีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่นลดลง 440 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอืเพิ่มขึน้ 13 ลำ้นบำท และบรษัิทไดใ้ชก้ระแสเงินสด
ไปในกิจกรรมลงทนุประมำณ 28 ลำ้นบำท โดยใชไ้ปในกำรซือ้อปุกรณส์ ำนกังำนประมำณ 11 ลำ้นบำท จ่ำยเงินลงทนุในบรษัิท 
น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด 28 ลำ้นบำท ทัง้นีบ้ริษัทไดใ้ชก้ระแสจำกกิจกรรมจดัหำเงินเป็นจ ำนวน 56 ลำ้นบำท มีเงินกูย้ืม
ระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 194 ลำ้นบำท ช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 28 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงินประมำณ 11 ลำ้นบำท  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 212 ลำ้น
บำท ดว้ยเหตนุีส้ง่ผลใหบ้รษัิทมีกระแสเงินสดสทุธิในปี 2560 ลดลงประมำณ 195 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่
เงินสด ณ สิน้ปี 2560 ประมำณ 263 ลำ้นบำท  



 

 

115 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2561 บรษัิทมีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 463 ลำ้นบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 213ลำ้นบำท 
มีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ๆ ลดลง 213 ลำ้นบำท สินคำ้คงเหลือ ลดลง 83 ลำ้นบำท ตน้ทุนที่ยงัไม่เรียกช ำระเพิ่มขึน้ 56 
ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น ๆ เพิ่มขึน้ 10 ลำ้นบำท และบรษัิทไดใ้ชก้ระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุประมำณ 245 
ลำ้นบำท โดยใชไ้ปในกำรซือ้อปุกรณส์ ำนกังำนประมำณ 5 ลำ้นบำท ใหบ้รษัิทรว่มทนุกูย้ืม จ ำนวน 80 ลำ้นบำท จ่ำยเงินลงทนุ
ในบริษัท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกัด 29 ลำ้นบำทและจ่ำยเงินลนุทุนใน Phu Khanh Solar Power จ ำนวน 176 ลำ้นบำท  
ทั้งนีบ้ริษัทไดใ้ช้กระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 274 ลำ้นบำท มีเงินกู้ยืมระยะสัน้ลดลง จ ำนวน 48 ลำ้นบำท        
ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 85 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 10 ลำ้นบำท 
อย่ำงไรก็ตำมในปี 2561 บริษัทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 188 ลำ้นบำท ดว้ยเหตุนีส้่งผลใหบ้ริษัทมี
กระแสเงินสดสทุธิในปี 2561 ลดลงประมำณ 57 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ สิน้ปี 2561 ประมำณ 
206 ลำ้นบำท  

ปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำนประมำณ 204 ลำ้นบำท และมีก ำไรก่อนภำษี 110          
ลำ้นบำท มีลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ๆ ลดลง 159 ลำ้นบำท สนิทรพัยท์ี่เกิดตำมสญัญำ ลดลง 260 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลือ 
เพิ่มขึน้ 206 ลำ้นบำท เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น ๆ เพิ่มขึน้ 149 ลำ้นบำทท ำใหบ้รษัิทมีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  
จ ำนวน 242 ลำ้นบำท และเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 204 ลำ้นบำท บริษัทไดใ้ชก้ระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทนุ
ประมำณ 341 ลำ้นบำท โดยใหบ้ริษัทรว่มกูย้ืมเงินจ ำนวน 316 ลำ้นบำท ซือ้อปุกรณส์ ำนกังำนประมำณ 6  ลำ้นบำท จ่ำยเงิน
ลงทนุในบรษัิท น ำ้ซอ้ ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั 16 ลำ้นบำทและจ่ำยเงินลนุทนุใน Phu Khanh Solar Power จ ำนวน 96 ลำ้นบำท  
ทัง้นีบ้ริษัทไดใ้ชก้ระแสจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 263 ลำ้นบำท มีเงินกูย้ืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ จ ำนวน 398 ลำ้นบำท    
ช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจ ำนวน 28 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินประมำณ 12 ลำ้นบำท 
อยำ่งไรก็ตำมในปี 2562 บรษัิทไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ ำนวน 94 ลำ้นบำท ดว้ยเหตนุีส้ง่ผลใหบ้รษัิทมีกระแส
เงินสดสุทธิในปี 2562 ลดลงประมำณ 126 ลำ้นบำท และมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ สิน้ปี 2562 ประมำณ       
332 ลำ้นบำท  

ทั้งนี  ้บริษัทมีอัตรำส่วนสภำพคล่องในปี 2560–2562 คิดเป็น 1.56 เท่ำ 1.45 เท่ำ และ 1.37 เท่ำ ตำมล ำดับ             
และอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว คิดเป็น 1.18 เท่ำ 1.09 เท่ำ และ 0.80 เท่ำ ตำมล ำดบั ซึ่งอตัรำส่วนดงักล่ำวอยู่ในระดบั    
ไมส่งูมำกนกั เนื่องจำกธุรกิจของบรษัิทจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวยีนในกำรประกอบธุรกิจ โดยที่ผำ่นมำ บรษัิทใชแ้หลง่เงินทนุ
จำกเงินกูย้ืมระยะสัน้เป็นหลกัเพื่อใชใ้นกำรซือ้ และใชจ้่ำยในกำรติดตัง้งำนโทรคมนำคม และงำนติดตัง้อปุกรณป์อ้งกนัไฟลำม
และอื่น ๆ  

 
แหล่งทีม่าของเงนิทุน 
- โครงสร้างเงนิทุน 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560-2562 อยูใ่นระดบั 1.10 เทำ่ 1.03 เทำ่และ 1.03 เทำ่  
ซึง่อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ผูถื้อหุน้อยูใ่นสดัสว่นท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
หนีสิ้น 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560– 2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,890 ลำ้นบำท 1,745 ลำ้นบำท และ 
1,988 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยหนีส้นิสว่นใหญ่เป็นเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และเงินกูย้ืมระยะสัน้ ซึง่คิดรวมเป็นประมำณ
รอ้ยละ 88 ของหนีส้นิทัง้หมดในปี 2562 

หนีส้ินรวมของบรษัิท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  มีจ ำนวนประมำณ 1,890 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมำณ 1,786 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 94 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนที่ส  ำคญั คือ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น
จ ำนวนประมำณ 1,175 ลำ้นบำท ตน้ทุนที่ยงัไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 197 ลำ้นบำท และส่วนของเงินกูร้ะยะยำวที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ลำ้นบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนประมำณ 105 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 6      
ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมุนเวียนที่ส  ำคญั คือ เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -สทุธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 45 ลำ้นบำท ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน จ ำนวนประมำณ 40 ลำ้นบำท หนีส้ิน
ตำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 13 ลำ้นบำท  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวนประมำณ 1,745 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมำณ 1,671 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 96 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมุนเวียนที่ส  ำคญั คือ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น



 

 

116 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

จ ำนวนประมำณ 1,242 ลำ้นบำท ซึ่งไดร้วมสว่นของตน้ทนุที่ยงัไม่เรียกช ำระจ ำนวนประมำณ 77 ลำ้นบำท หนีส้ินที่เกิดจำก
สญัญำ 56 ลำ้นบำท และส่วนของเงินกูร้ะยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 28 ลำ้นบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่
หมนุเวียนประมำณ 74 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียนท่ีส ำคญั คือ เงินกูย้ืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงิน-สทุธิจำกสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 17 ลำ้นบำท ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของ
พนกังำน จ ำนวนประมำณ 44 ลำ้นบำท หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 
13 ลำ้นบำท  

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,988 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหนีส้ินหมนุเวียน
ประมำณ 1,907  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 96 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินหมนุเวียนที่ส  ำคญั คือ เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น
จ ำนวนประมำณ 1,117 ลำ้นบำท หนีส้ินที่เกิดขึน้จำกสญัญำ 56 ลำ้นบำท และส่วนของเงินกูร้ะยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยใน 1 ปี จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และบริษัทมีหนีส้ินไม่หมุนเวียนประมำณ 81 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 4 ของหนีส้ินรวม      
โดยหนีส้นิไมห่มนุเวียนที่ส  ำคญั คือ ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน จ ำนวนประมำณ 67 ลำ้นบำท และ หนีส้นิตำม
สญัญำเช่ำซือ้-สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวนประมำณ 11 ลำ้นบำท  

 
- เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรใชแ้หล่งทุนจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้เป็นหลกั ซึ่งอำจท ำใหบ้ริษัทประสบกับควำมเสี่ย ง
ทำงดำ้นสภำพคลอ่งทำงกำรเงินได ้อย่ำงไรก็ตำม วงเงินสินเช่ือหลกัที่บริษัทไดร้บัเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และเงินกูย้ืม
ระยะสัน้ประเภทตั๋วสญัญำใชเ้งิน ซึ่งสถำบนักำรเงินมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส ำหรบักำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยบรษัิทมีควำมมั่นใจวำ่บรษัิทจะสำมำรถจ่ำยคืนเงินกูย้ืมดงักลำ่วแก่สถำบนักำรเงินไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

หนีส้นิในสว่นของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงันี ้:- 
 เงนิกู้ยมืระยะสั้น วงเงนิรวม 2,852 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 เงินเบิกเกินบญัชี วงเงิน 121 ลำ้นบำท   
 เงินกูย้ืมระยะสัน้ประเภทตั๋วสญัญำใชเ้งิน และวงเงิน  Trade on Demand เป็นวงเงินคลำ้ยตั๋วสญัญำใชเ้งิน   

แตส่ำมำรถเบิกเงินจำกสถำบนักำรเงินตำมยอดลกูหนีแ้ละ/หรอืเจำ้หนีท้ี่ใชอ้ำ้งอิง วงเงินรวม 2,731 ลำ้นบำท  
ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเป็นจ ำนวน 530 ลำ้นบำท 

 เงนิกู้ยมืระยะยาว วงเงนิรวม 198.10 ล้านบาท แบ่งเป็น 
 เงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบัซือ้ที่ดิน และก่อสรำ้งส ำนกังำนและคลงัสินคำ้แห่งใหม่ที่อ  ำเภอปำกเกร็ด จังหวดั

นนทบุรี วงเงินรวม 180 ลำ้นบำท แบ่งเป็นวงเงินส ำหรบัซือ้ที่ดิน จ ำนวน 120 ลำ้นบำท และวงเงินส ำหรบั
ก่อสรำ้งส ำนกังำนและคลงัสนิคำ้แหง่ใหม ่จ ำนวน 60 ลำ้นบำท โดยบรษัิทไดเ้บิกใชว้งเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบั
ซือ้ที่ดินแลว้จ ำนวน 118.40 ลำ้นบำท ก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้ืมส ำหรบัซือ้ที่ดินเป็นรำยเดือนรวมทัง้หมด 78  
งวดๆ ละประมำณ 0.83 ลำ้นบำท โดยช ำระคืนงวดแรกเดือน กรกฎำคม 2558 และ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
มียอดคงคำ้งประมำณ 73 ลำ้นบำท ปัจจบุนัไดปิ้ดสญัญำก่อนก ำหนด ณ 31/8/61 

 เงินกยูืมระยะยำวส ำหรบัใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยเงินกูย้ืมดงักลำ่วค ำ้ประกนั โดยกำรจ ำนองที่ดินพรอ้มสิง่ปลกู
สรำ้งบริษัทฯ จ ำนวน 56 ลำ้นบำท โดยก ำหนดช ำระคืนเงินกูย้ืม ทกุสิน้เดือน จ ำนวน 38 งวด โดยงวดที่ 1-20 
งวดละ 2.40 ลำ้นบำท และ งวดที่ 21-38 งวดละ 0.83 ลำ้นบำท เริ่มตัง้แต่เดือน สิงหำคม 2561 ณ.วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 มียอดคำ้งประมำณ 17 ลำ้นบำท 
 

- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 
บริษัทไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงินและสญัญำเช่ำซือ้กบับริษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่ำ และเช่ำซือ้ยำนพำหนะ ส ำหรบัใชใ้นกำร

ด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งอำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 5 ปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน 
และคิดดอกเบีย้ในอตัรำเฉลีย่ประมำณรอ้ยละ 2.35–10.64 ตอ่ปี ในระหวำ่งปี 2560-2562 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560– 2562 บริษัทมีภำระผูกพนัที่จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและ
สญัญำเช่ำซือ้ เป็นจ ำนวน 22 ลำ้นบำท 21 ลำ้นบำท และ 19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งมีรำยละเอียดแบ่งตำมระยะเวลำช ำระ
เงินดงันี ้                   
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              (หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 ณ 31/12/60 ณ 31/12/61  ณ 31/12/62 
 ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน    

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน  

1 ปี 
1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต  ่ำท่ีตอ้ง
จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 

7.47 14.06 21.53 7.44 13.64 21.08 6.70 12.36 19.06 

ดอกเบีย้รอกำรตดับญัชี (1.01) (1.25) (2.26) (1.05) (1.01) (2.06) (0.82) (1.28) (2.10) 
มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต  ่ำ
ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 

6.46 12.81 19.27 6.39 12.63 19.02 5.88 11.08 16.96 

 
- ต้นทุนที่ยงัไม่เรียกช าระ 

ปี 2560 บริษัทมีตน้ทนุงำนติดตัง้ 853 ลำ้นบำท เป็นของงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 805 ลำ้นบำท เป็นงำนติดตัง้อื่น 
48 ลำ้นบำท ปี 2561 บรษัิทมีตน้ทนุงำนติดตัง้ 958 ลำ้นบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 674 ลำ้นบำทเป็นงำนติดตัง้อืน่ 
จ ำนวน 284 ลำ้นบำท และปี 2562 บริษัทมีตน้ทุนงำนติดตัง้ 506 ลำ้นบำท เกิดจำกงำนโทรคมนำคมจ ำนวน 187 ลำ้นบำท    
เป็นงำนติดตัง้อื่น จ ำนวน 319 ลำ้นบำท และต้นทุนบริกำรที่เกิดขึน้จริงโดยบริษัทไดร้ับใบแจ้งหนีส้  ำหรับตน้ทุนบริกำร            
ในปี 2560  มีใบแจง้หนีส้  ำหรบัตน้ทนุบริกำร เป็นจ ำนวน 887 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 720 ลำ้นบำท       
และงำนติดตั้งอื่น 167 ล้ำนบำท ปี 2561 มีใบแจ้งหนีส้  ำหรับต้นทุนบริกำร เป็นจ ำนวน 750 ล้ำนบำท ประกอบด้วย                
งำนโทรคมนำคมจ ำนวน 688 ลำ้นบำท และงำนติดตัง้อื่น 62 ลำ้นบำท ปี 2562 มีใบแจง้หนีส้  ำหรบัตน้ทนุบริกำร เป็นจ ำนวน 
554 ล้ำนบำท ประกอบด้วย งำนโทรคมนำคม จ ำนวน 284 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น 270 ล้ำนบำท และปี 2560                
งำนระหว่ำงท ำ 232 ล้ำนบำท ประกอบด้วยงำนโทรคมนำคม 92 ล้ำนบำท และงำนติดตั้งอื่น 140 ล้ำนบำท ปี 2561                 
มีงำนระหวำ่งท ำ 151 ลำ้นบำทประกอบดว้ยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 49 ลำ้นบำท และงำนติดตัง้อื่น 102 ลำ้นบำท ปี 2562 
มีงำนระหวำ่งท ำ 142 ลำ้นบำทประกอบดว้ยงำนโทรคมนำคม จ ำนวน 32 ลำ้นบำท และงำนติดตัง้อื่น 110 ลำ้นบำท ซึง่เกิดขึน้
จำกบริษัทไดม้ีกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคมในระยะแรกที่ 95% ของมลูค่ำงำน เมื่องำนที่บริษัท
ไดร้บัมอบหมำยเสร็จเรียบรอ้ยพรอ้มติดตัง้ ดงันัน้ งำนโทรคมนำคมที่ยงัด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จตำมขัน้ควำมส ำเร็จดงักล่ำว    
จะถกูบนัทึกเป็นงำนระหวำ่งท ำในบญัชีสินคำ้คงเหลือแทน ดว้ยเหตนุี ้งำนระหวำ่งท ำคงเหลือ เป็นตน้ทนุที่ยงัไมถ่กูเรียกช ำระ
ในปี 2560 จ ำนวน 197 ลำ้นบำท ในปี 2561 จ ำนวน 142 ลำ้นบำท และในปี 2562 จ ำนวน 63 ลำ้นบำท ซึง่มีรำยละเอียดสรุป
ไดด้งันี ้:-  

ปี 2562 ตน้ทนุท่ียงัไมเ่รยีกช ำระไดร้วมอยูใ่นเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 
- ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวพนักงาน 

บรษัิทไดส้  ำรองเงินเพื่อจ่ำยชอเชยใหก้บัพนกังำนเมื่อออกจำกงำน ตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำน ซึง่ก ำหนด 
อตัรำคำ่ชดเชยยในกรณีนำยจำ้งเลกิจำ้ง เป็นจ ำนวน 44 ลำ้นบำท และ 67 ลำ้นบำท ในปี 2561-2562 
- ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560–2562 มีจ ำนวนประมำณ 1,717 ลำ้นบำท 1,697 ลำ้นบำทและ 1,643 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีจ ำนวนเพิ่มขึน้ตำมผลประกอบกำรที่มีก ำไรสทุธิ 200 ลำ้นบำท 169 ลำ้นบำทและ 86 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั   

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,717 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย สว่นของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,654 ลำ้นบำท และสว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ยจ ำนวน 63 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนประมำณ 
12 ลำ้นบำท บรษัิทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 200 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 212 ลำ้นบำท  

หน่วย: ล้านบาท ณ 31/12/60 ณ 31/12/61   ณ 31/12/62 
  ตน้ทนุบรกิำรท่ีรบัรูใ้นระหวำ่งงวด 852.66 958.40 505.95 
  ตน้ทนุบรกิำรท่ีเกิดขึน้จรงิ (886.84) (967.93) (585.87) 
บวก งำนระหวำ่งท ำ – งำนโทรคมนำคม 91.94 49.05 32.17 
บวก งำนระหวำ่งท ำ 139.73 102.24 110.65 
ตน้ทนุท่ียงัไมเ่รยีกช ำระ 197.49 141.76 62.90 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,697 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,635 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 62 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน
ประมำณ 20 ลำ้นบำท บรษัิทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 169 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 141 ลำ้นบำท  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ ำนวน 1,643 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัท 
1,578 ลำ้นบำท และส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย จ ำนวน 65 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน
ประมำณ 55 ลำ้นบำท บรษัิทด ำเนินงำนมีผลก ำไรสทุธิประจ ำปี 85 ลำ้นบำท และจ่ำยปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ 23 ลำ้นบำท  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
          คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (audit fee) มีรำยละเอียดดงันี ้:- 

 ปี 2560 บรษัิทจ่ำยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษัิท เป็นคำ่สอบบญัชีของบรษัิทจ ำนวน 1.77 ลำ้นบำท และ
คำ่สอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยจ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมม่ีกำรใชบ้รกิำรอื่นจำกผูส้อบบญัชี 

 ปี 2561 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบญัชีของบริษัทจ ำนวน  1.85  ลำ้นบำท 
และค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใชบ้ริกำรอื่นจำกผูส้อบ
บญัชี 

 ปี 2562 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษัท เป็นค่ำสอบบญัชีของบริษัทจ ำนวน  1.95  ลำ้นบำท 
และค่ำสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 0.96 ลำ้นบำท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใชบ้ริกำรอื่นจำกผูส้อบ
บญัชี 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อำจมีผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ไดแ้ก่  
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของสินค้าประเภทสายไฟฟ้า 

สำยไฟฟ้ำจะมีตน้ทนุหลกัเป็นทองแดง ซึ่งรำคำทองแดงจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมอปุสงคแ์ละอปุทำนในตลำดโลก 
โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำทองแดงจะสง่ผลกระทบตอ่รำคำซือ้หรือตน้ทนุของสำยไฟฟ้ำ รวมทัง้รำคำจ ำหน่ำยหรอืรำยได ้และ
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ของบรษัิท โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในช่วงที่รำคำทองแดงปรบัลดลง หำกบรษัิทไมส่ำมำรถปรบัรำคำขำยสนิคำ้ให้
สอดคลอ้งตำมรำคำตน้ทนุสินคำ้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  อำจจะสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุขำยและมลูค่ำสินคำ้คงเหลือของบรษัิท 
ดว้ยเหตนุี ้บริษัทจึงไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดงักลำ่ว โดยมีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำทองแดง
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อคำดกำรณ์ทิศทำงและแนวโน้มของรำคำทองแดงและน ำไปใช้ในกำรบริหำรปริมำณสินคำ้คงคลงั          
ของสำยไฟฟ้ำใหเ้ป็นไปตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกโดยทั่วไป เมื่อรำคำทองแดงมีควำมผันผวน จะใช้ระยะเวลำหนึ่ง
ประมำณ 6 - 7 เดือน (Lapse Time) ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อรำคำจ ำหน่ำยและตน้ทุนของสำยไฟฟ้ำ ดว้ยวิธีกำรดงักลำ่ว     
จะช่วยบรษัิทในกำรลดผลกระทบจำกกำรผนัผวนของรำคำทองแดงไดร้ะดบัหนึง่  
 ความเสี่ยงจากความไม่สม ่าเสมอของด้านรายได้จากการให้บริการงานในลักษณะโครงการ 

กำรใหบ้รกิำรออกแบบ และติดตัง้ระบบงำนโทรคมนำคมของบรษัิท เป็นกำรใหบ้รกิำรซึง่มีลกัษณะเป็นรำยโครงกำรที่
มีก ำหนดเวลำแลว้เสร็จไม่ใช่เป็นสัญญำว่ำจ้ำงท ำงำนระยะยำว ดังนั้น ควำมต่อเนื่องในรำยได้ของบริษัทจึงขึน้อยู่กับ
ควำมสำมำรถในกำรไดร้บัเลือกเขำ้ท ำงำนในแตล่ะโครงกำร ซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อควำมสม ่ำเสมอของรำยไดก้ำรใหบ้ริกำร
ติดตัง้ระบบโทรคมนำคมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทมีประวตัิกำรท ำงำนที่ดี สำมำรถสง่มอบงำนใหแ้ก่ลกูคำ้ได้
ภำยในระยะเวลำก ำหนดทกุโครงกำร กอปรกบั ณ ปัจจบุนั ภำวะอตุสำหกรรมของธุรกิจโทรคมนำคมมีแนวโนม้เติบโตจำกกำร
เปิดประมูลใบอนุญำตโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบ 4G รวมทัง้มีกำรปรบัปรุงระบบส่งสญัญำณโทรศพัทเ์คลื่อนที่อย่ำงต่อเนื่อง 
ผูบ้รหิำรของบรษัิทจึงเช่ือวำ่จะไดร้บัผลกระทบจำกควำมเสีย่งนีไ้มม่ำกนกั 
 ความเสี่ยงด้านเงนิทุนหมุนเวียน 

ในกำรด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยสำยไฟฟ้ำและอุปกรณไ์ฟฟ้ำประเภทอื่น ๆ และกำรใหบ้ริกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม 
บรษัิทมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวยีนสงู ส ำหรบักำรสั่งซือ้สนิคำ้และจดัเก็บสนิคำ้เพื่อขำย ซึง่จะตอ้งมคีวำมหลำกหลำย
และเพียงพอตอ่ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ รวมทัง้ใชใ้นขัน้ตอนกำรเตรยีมงำนโครงกำร และกำรจดัซือ้จดัจำ้งเพื่อกำรด ำเนินงำน
ในโครงกำรติดตัง้ระบบโทรคมนำคม ซึ่งเป็นขัน้ตอนก่อนที่จะไดร้บัช ำระเงินจำกผูว้่ำจำ้งตำมสญัญำ ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำ บริษัทใช้
แหลง่เงินกูร้ะยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเป็นเงินทนุหมนุเวียนหลกั เพื่อด ำเนินธุรกิจดงักลำ่ว สง่ผลใหม้ีอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง
และอตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็วในปี 2560-2562 ดงันี ้ปี 2560 ประมำณ 1.56 เท่ำ และ 1.18 เท่ำ ปี 2561 ประมำณ 1.45 
เทำ่ และ 1.09 เทำ่ และปี 2562 ประมำณ 1.37 เทำ่ และ 0.80 เทำ่ ตำมล ำดบั 
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120 รายงานประจ าปี 2562 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย     
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์       
ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั  
ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรบัปี
สิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท       
คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากัด (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน   
 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบใุนขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่
ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งตา่งๆที่มีนยัส  าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   งบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี  ้  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบที่ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ  งบการเงนิใน
รายงานของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมความรบัผิดชอบที่เก่ียวกบัเรื่องเหลา่นีด้ว้ย การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ี
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผล
ของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ่งไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรบัเรื่องเหลา่นีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ตอ่งบการเงินโดยรวม  
เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบส าหรบัแตล่ะเรือ่งมีดงัตอ่ไปนี ้
 
ค่าความนิยม 
บริษัทฯบนัทกึคา่ความนิยมจ านวน 156 ลา้นบาทจากการซือ้หุน้สามญัของบริษัทยอ่ยแห่งหนึง่ ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั
มลูค่าของค่าความนิยมเนื่องจากมลูค่าของค่าความนิยมดงักลา่วมีจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคญั และการประเมินการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมตามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 15 ฝ่ายบริหารตอ้งใชด้ลุยพินิจอย่างมากในการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งการ
ประเมินการดอ้ยคา่ดงักลา่วมีผลกระทบโดยตรงตอ่มลูคา่ของคา่ความนิยมที่แสดงอยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจและประเมินกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชนข์อง
สินทรพัยห์รือไม่ นอกจากนี ้ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมติที่ส  าคญัที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะไดร้บั
ในอนาคตของบริษัทย่อย โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกับแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษัทย่อย รวมถึง
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงเพื่อประเมินการใชด้ลุยพินิจของฝ่ายบรหิารใน
การประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะไดร้บัในอนาคตดงักลา่ว และพิจารณาอตัราคิดลดโดยการวิเคราะหต์น้ทนุทางการเงิน
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ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของเงินทนุและขอ้มลูอื่นๆกบับริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกนัได ้ตลอดจนทดสอบการค านวณมลูค่าที่คาดวา่จะ
ไดร้บัคืนตามแบบจ าลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติที่ส  าคญัตอ่มลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืน 
นอกจากนีข้า้พเจ้าไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม รวมถึงผลกระทบของ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมติที่ส  าคญั 
 
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ในการแสดงมูลค่าของลกูหนี ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีซึ่งมีจ านวนที่เป็นสาระส าคญัอย่างมากต่องบการเงิน กลุ่มบริษัท
จะตอ้งประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูหนีท้ี่คาดวา่จะเรยีกเก็บไมไ่ดแ้ละแสดงเป็นรายการหกัจากลกูหนีต้ามรายละเอียด
ที่แสดงไว้หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 โดยในการประมาณจ านวนหนีส้งสัยจะสูญดังกล่าวตอ้งอาศัยดุลยพินิจของ         
ฝ่ายบริหารโดยพิจารณาจากประสบการณก์ารเก็บเงินและการวิเคราะหอ์ายุหนี ้ดงันัน้การประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสูญ
ดงักล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ านวนหนีส้งสยัจะสญูที่บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และมูลค่าของ
ลกูหนีท้ี่แสดงอยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบัการประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสญูโดยการ
สอบถามผูร้บัผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่กลุม่บรษัิทออกแบบไว ้นอกจากนี ้
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติที่ฝ่ายบรหิารใชใ้นการก าหนดนโยบายการประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสญูของยอดลกูหนี ้
ตามอายขุองหนีท้ี่คา้งช าระ สอบทานการจดัท ารายงานอายุหนี ้และทดสอบการค านวณจ านวนหนีส้งสยัจะสญูตามนโยบาย
ดงักลา่ว รวมถึงการสอบทานการประมาณจ านวนหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารคา้แบบเฉพาะเจาะจง 
 
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดรั้บของสินค้าคงเหลือ 
การประมาณการมูลค่าสทุธิที่คาดว่าจะไดร้บัของสินคา้คงเหลือตามที่เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ตอ้ง
อาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการก าหนดนโยบายส าหรบัการประมาณการคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลือส าหรบั
สนิคา้ที่ลา้สมยัหรอืเสื่อมสภาพ โดยขึน้อยูก่บัการวิเคราะหใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายขุองสนิคา้ ซึง่การประมาณการมลูคา่
สทุธิที่คาดว่าจะไดร้บัจะมีผลกระทบต่อจ านวนค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็นคา่ใชจ้่ายในสว่นของก าไร
หรอืขาดทนุ และมลูคา่ของสนิคา้ที่คงเหลอืที่แสดงอยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน    
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิทที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สินคา้
คงเหลือโดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว ้นอกจากนีข้า้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติที่ฝ่ายบรหิารใชใ้นการก าหนดนโยบายการประมาณการคา่เผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอืในแตล่ะช่วงอายสุินคา้ สอบทานการจดัท ารายงานอายสุนิคา้ และทดสอบการค านวณคา่เผ่ือการ
ลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอืตามนโยบายดงักลา่ว รวมถึงวิเคราะหเ์ปรยีบเทียบขอ้มลูระยะเวลาการถือครองและการหมนุเวยีน
ของสินคา้คงเหลือเพื่อระบถุึงกลุม่สินคา้ที่มีขอ้บ่งชีว้่ามีการหมนุเวียนของสินคา้ที่ชา้กวา่ปกติ นอกจากนัน้ขา้พเจา้ไดส้อบทาน
การจดัท ารายงานการเปรยีบเทียบมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะไดร้บักบัราคาทนุของสนิคา้คงเหลอืแต่ละกลุม่สนิคา้ และสุม่ตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึน้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
 
การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเป็นรายการท่ีมีมลูคา่ที่เป็นสาระส าคญัอยา่งมากตอ่งบการเงินและเป็นเกณฑชี์ว้ดัหลกัในแง่ผล
การด าเนินงานทางธุรกิจซึง่ผูบ้ริหารและผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ เนื่องจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของรายไดจ้ะสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทโดยตรง ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษัิท  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษัิทโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทที่เก่ียวขอ้งกับวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูร้บัผิดชอบ 
ท าความเขา้ใจและเลอืกตวัอยา่งมาทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคมุที่กลุม่บรษัิทออกแบบไว ้

 สุม่ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายและใหบ้รกิารท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัชี 
 สุม่ตวัอยา่งสญัญาการขายและใหบ้รกิาร เพื่อตรวจสอบการรบัรูร้ายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาการขาย

และใหบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบันโยบายการรบัรูร้ายไดข้องกลุม่บรษัิท 
 สอบทานใบลดหนีท้ี่กลุม่บรษัิทออกภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 



 

 

122 รายงานประจ าปี 2562 

 วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขายตลอด
รอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ท าผา่นใบส าคญัทั่วไป 
 

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ซึ่งรวมถึงขอ้มลูที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุม่บริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีที่แสดงอยูใ่นรายงานนัน้) 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมั่นใน
รูปแบบใด ๆตอ่ขอ้มลูอื่นนัน้ 
 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ขอ้มลูอื่นนัน้มีความขดัแยง้ที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบตัิงานดงักลา่ว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มลูอื่นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจรงินัน้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไมพ่บวา่มีเรือ่งดงักลา่วที่ตอ้งรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 
ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรือ่งที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่องในกรณีที่มีเรือ่งดงักลา่ว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการท่ีด าเนินงานตอ่เนื่องเวน้
แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจที่จะเลกิกลุม่บรษัิทหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได้ 
ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่บรษัิท  
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมั่นอยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ป็นการรบัประกนัวา่การ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอ
ไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลได้
ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจาก
การใชง้บการเงินเหลา่นี ้
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

• ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิดจาก
การทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไมพ่บ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกบัการสมรูร้ว่มคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การ
แสดงขอ้มลูที่ไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุม่บรษัิท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็นเหตุ



 

 

123 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ากดั (มหาชน) 

ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที่
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุม่บรษัิทตอ้งหยดุการด าเนินงานตอ่เนือ่ง
ได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรอืไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง 
การควบคมุดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลในเรือ่งต่าง ๆซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส  าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส  าคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส้ื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจ้าใชเ้พื่อป้องกันไม่ใหข้า้พเจา้       
ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องทัง้หลายที่สื่อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง  ๆที่มีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหลา่นีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ขา้พเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า   เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักลา่ว 
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบันี ้
 
 
 
 
 
กรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบยีน 5874 
 
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ ์2563 
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 332,372,264        206,291,033        137,394,583        58,411,037           

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 8 1,024,670,471     1,187,167,086     850,029,480        1,080,818,147     

สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 9 172,970,387        432,877,739        104,926,807        347,571,528        

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม 7 297,654,823        -                              297,654,823        -                              

สินทรพัยท์ี่รบัรูจ้ากตน้ทนุ

   ในการท าใหเ้สร็จสิน้ตามสญัญาที่ท  ากับลกูคา้ 10 142,809,764        151,276,100        79,970,488           82,109,617           

สินคา้คงเหลือ 11 629,392,906        431,089,167        526,776,822        418,479,775        

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 14,165,232           11,730,573           1,628,199             3,164,021             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,614,035,847     2,420,431,698     1,998,381,202     1,990,554,125     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกัน 131,461,500        143,101,500        117,421,500        132,421,500        

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12 -                              -                              494,858,940        494,858,940        

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 324,414,290        224,229,254        325,139,047        232,876,714        

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 14 366,951,204        386,687,568        340,125,010        354,914,864        

คา่ความนิยม 15 156,497,121        156,497,121        -                              -                              

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม 7 -                              80,000,000           -                              80,000,000           

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 30,402,901           23,607,096           25,588,007           16,872,204           

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 6,906,711             7,471,310             2,041,019             2,364,139             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,016,633,727     1,021,593,849     1,305,173,523     1,314,308,361     

รวมสินทรัพย์ 3,630,669,574     3,442,025,547     3,303,554,725     3,304,862,486     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 16 694,500,000        296,700,000        596,000,000        244,500,000        

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 17 1,117,036,854     1,241,919,159     982,926,949        1,227,711,791     

หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา 9 55,565,338           65,087,095           47,640,064           48,556,836           

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด

   ช  าระภายในหนึ่งปี 18 14,520,000           28,200,000           14,520,000           28,200,000           

ส่วนของหนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน

   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19 5,880,808             6,393,432             4,690,227             4,838,422             

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย 450,736                5,284,312             450,736                4,585,185             

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 18,896,499           27,410,214           7,808,594             25,575,914           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,906,850,235     1,670,994,212     1,654,036,570     1,583,968,148     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

   ช  าระภายในหนึ่งปี 18 2,020,000             16,540,000           2,020,000             16,540,000           

หนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากส่วนที่

   ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19 11,085,555           12,627,852           7,607,134             7,958,850             

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 819,859                879,326                -                              -                              

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 66,898,555           43,767,960           58,722,275           38,644,371           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 80,823,969           73,815,138           68,349,409           63,143,221           

รวมหนีสิ้น 1,987,674,204     1,744,809,350     1,722,385,979     1,647,111,369     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทุนเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

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

   ทนุออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แลว้

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

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

ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้

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

ก าไรสะสม

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

   ยังไมไ่ดจ้ดัสรร 189,929,843        228,967,056        180,723,803        257,306,174        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (19,142,632)         (1,246,473)            -                              -                              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 1,578,059,659     1,634,993,031     1,581,168,746     1,657,751,117     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ

   ของบริษัทย่อย 64,935,711           62,223,166           -                              -                              

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,642,995,370     1,697,216,197     1,581,168,746     1,657,751,117     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,630,669,574     3,442,025,547     3,303,554,725     3,304,862,486     

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 3,086,238,302       3,212,143,387       2,929,133,922       3,047,648,237       

รายไดจ้ากสญัญาบริการติดตัง้ 705,529,116          1,317,984,390       356,145,784          1,089,141,871       

รายไดอ่ื้น 48,897,802            35,519,747            46,320,523            30,801,755            

รวมรำยได้ 3,840,665,220       4,565,647,524       3,331,600,229       4,167,591,863       

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 2,772,103,254       2,929,614,139       2,625,909,565       2,777,572,863       

ตน้ทนุบริการติดตัง้ 505,954,679          958,402,146          232,529,931          798,664,814          

คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหนา่ย 77,622,619            96,611,788            76,528,261            95,526,172            

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 364,219,266          353,536,591          312,839,971          275,429,977          

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 -                                -                                20,057,795            -                                

รวมค่ำใช้จ่ำย 3,719,899,818       4,338,164,664       3,267,865,523       3,947,193,826       

ก ำไรก่อนส่วนแบง่ขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 120,765,402          227,482,860          63,734,706            220,398,037          

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 5,761,067               (6,115,101)             -                                -                                

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 126,526,469          221,367,759          63,734,706            220,398,037          

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน (16,340,491)           (8,347,422)             (13,848,421)           (6,553,543)             

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 110,185,978          213,020,337          49,886,285            213,844,494          

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 23 (24,682,586)           (43,768,474)           (15,115,085)           (42,592,391)           

ก ำไรส ำหรับปี 85,503,392            169,251,863          34,771,200            171,252,103          

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

    - สทุธิจากภาษีเงินได้ 13 (17,896,159)           (636,587)                 - -                                

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั

   - สทุธิจากภาษีเงินได้ (3,150,831)             -                                (2,267,877)             -                                

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี (21,046,990)           (636,587)                 (2,267,877)             -                                

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 64,456,402            168,615,276          32,503,323            171,252,103          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

128 รายงานประจ าปี 2562 

 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กำรแบง่ปันก ำไร

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 79,648,698            170,337,772          34,771,200            171,252,103          

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 5,854,694               (1,085,909)             -                                -                                

85,503,392            169,251,863          34,771,200            171,252,103          

กำรแบง่ปันก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 58,601,708            169,701,185          32,503,323            171,252,103          

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย 5,854,694               (1,085,909)             - -                                

64,456,402            168,615,276          32,503,323            171,252,103          

ก ำไรต่อหุน้ 24

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 

   ก าไรส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 0.07                         0.14                         0.03                         0.15                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

ส่วนเกินทนุจาก ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนของผูมี้

ทนุเรือนหุน้ การรวมธุรกิจ ส่วนแบง่ รวม ส่วนไดเ้สียที่ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูคา่ ภายใตก้าร ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไมมี่อ านาจควบคมุ ส่วนของ

ช าระแลว้ หุน้สามญั ควบคมุเดียวกัน จดัสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ดัสรร จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 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      

ก าไรส  าหรบัปี -                               -                               -                               -                               170,337,772         -                                              -                                     170,337,772         (1,085,909)            169,251,863         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                               -                               -                               -                               -                               (636,587)                               (636,587)                      (636,587)                -                               (636,587)                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                               -                               -                               -                               170,337,772         (636,587)                               (636,587)                      169,701,185         (1,085,909)            168,615,276         

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ27) -                               -                               -                               -                               (188,118,222)        -                                              -                                     (188,118,222)        -                               (188,118,222)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 587,869,545         753,575,398         6,827,505              59,000,000           228,967,056         (1,246,473)                            (1,246,473)                   1,634,993,031      62,223,166           1,697,216,197      

-                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 (ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม) 587,869,545         753,575,398         6,827,505              59,000,000           228,967,056         (1,246,473)                            (1,246,473)                   1,634,993,031      62,223,166           1,697,216,197      

ยอดสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน

   ทางการเงินใหมม่าถือปฎบิตัิ (หมายเหต ุ6) -                               -                               -                               -                               (21,740,938)          -                                              -                                     (21,740,938)          (2,877,263)            (24,618,201)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 (หลังกำรปรับปรุง) 587,869,545         753,575,398         6,827,505              59,000,000           207,226,118         (1,246,473)                            (1,246,473)                   1,613,252,093      59,345,903           1,672,597,996      

ก าไรส  าหรบัปี -                               -                               -                               -                               79,648,698           -                                              -                                     79,648,698           5,854,694              85,503,392           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                               -                               -                               -                               (2,885,946)            (17,896,159)                          (17,896,159)                 (20,782,105)          (264,886)                (21,046,991)          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                               -                               -                               -                               76,762,752           (17,896,159)                          (17,896,159)                 58,866,593           5,589,808              64,456,401           

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ27) -                               -                               -                               -                               (94,059,027)          -                                              -                                     (94,059,027)          -                               (94,059,027)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 587,869,545         753,575,398         6,827,505              59,000,000           189,929,843         (19,142,632)                          (19,142,632)                 1,578,059,659      64,935,711           1,642,995,370      

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

บรษิัท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ (ต่อ)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูคา่

ที่ออกและช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 587,869,545                 753,575,398                 59,000,000                   274,172,293                 1,674,617,236              

ก าไรส  าหรบัปี -                                       -                                       -                                       171,252,103                 171,252,103                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                                       -                                       -                                       171,252,103                 171,252,103                 

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ27) -                                       -                                       -                                       (188,118,222)                (188,118,222)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 587,869,545                 753,575,398                 59,000,000                   257,306,174                 1,657,751,117              

-                                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 (ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม) 587,869,545                 753,575,398                 59,000,000                   257,306,174                 1,657,751,117              

ยอดสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

   มาถือปฏบิตัิ (หมายเหต ุ6) -                                       -                                       -                                       (15,026,667)                  (15,026,667)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2562 (หลังกำรปรับปรุง) 587,869,545                 753,575,398                 59,000,000                   242,279,507                 1,642,724,450              

ก าไรส  าหรบัปี -                                       -                                       -                                       34,771,200                   34,771,200                   

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                                       -                                       -                                       (2,267,877)                    (2,267,877)                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรบัปี -                                       -                                       -                                       32,503,323                   32,503,323                   

เงินปันผลจา่ย (หมายเหต ุ27) -                                       -                                       -                                       (94,059,027)                  (94,059,027)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 587,869,545                 753,575,398                 59,000,000                   180,723,803                 1,581,168,746              

-                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม

รำยงำนประจ ำปี 2562 
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131 บรษัิท คอมมวินิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562  

(หนว่ย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 110,185,978     213,020,337     49,886,285        213,844,494     

รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จา่ย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 35,214,665        59,693,834        29,934,982        30,373,457        

   ตดัจ  าหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จา่ย -                           805,094             -                           -                           

   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 13,080,409        6,054,319          26,189,635        9,122,965          

   การปรบัลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั (โอนกลบั) 905,609             (3,534,012)         968,578             (3,566,144)         

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม -                           -                           20,057,795        -                           

   ส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (5,761,067)         6,115,101          -                           -                           

   ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20,038,723        3,702,735          18,089,724        3,014,030          

   ก าไรจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ -                           (2,499,999)         -                           -                           

   ก าไรจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,312,243)         (2,222,039)         (1,024,532)         (2,222,039)         

   ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง 18,837,255        -                           18,975,694        -                           

   รายไดด้อกเบีย้ (26,640,013)      (9,193,988)         (25,095,278)      (7,654,416)         

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 16,340,490        8,347,422          13,848,421        6,553,543          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์

   และหนีส้ินด  าเนินงาน 180,889,806     280,288,804     151,831,304     249,465,890     

สินทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 159,087,585     183,246,972     214,270,412     (3,203,667)         

   สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา 259,907,352     29,442,175        242,644,721     114,461,514     

   สินทรพัยท์ี่รบัรูจ้ากตน้ทนุในการท าใหเ้สร็จสิน้ตามสญัญาที่ท  ากับลกูคา้ 8,466,336          64,530,070        2,139,129          60,394,943        

   สินคา้คงเหลือ (205,613,883)    18,557,578        (109,265,625)    2,386,769          

   สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 9,755,423          4,157,619          5,292,488          4,428,164          

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 149,402             (306,901)            149,258             427,900             

หนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (148,996,768)    8,541,461          (263,438,719)    209,493,028     

   หนีส้ินที่เกิดจากสญัญา (9,521,757)         (74,185,931)      (916,772)            (91,713,273)      

   หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (12,270,381)      8,217,930          (21,523,988)      9,589,282          

   หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                           994,426             -                           -                           

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 241,853,115     523,484,203     221,182,208     555,730,550     

   รบัดอกเบีย้ 16,260,864        8,055,351          14,716,128        6,515,783          

   จา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (846,667)            (199,000)            (846,667)            (199,000)            

   จา่ยดอกเบีย้ (15,276,595)      (7,272,277)         (13,065,813)      (5,776,661)         

   จา่ยภาษีเงินได้ (37,862,591)      (61,559,679)      (23,641,701)      (54,275,831)      

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 204,128,126     462,508,598     198,344,155     501,994,841     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้



 

 

132 บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ์ซสิเต็มส ์โซลูช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562

(หนว่ย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกันลดลง 11,640,000        40,267,133        15,000,000        43,627,133        

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม (391,900,000)    (32,000,000)      (391,900,000)    (32,000,000)      

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทร่วม 75,936,160        32,000,000        75,936,160        32,000,000        

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม -                           (80,000,000)      -                           (80,000,000)      

เงินรบัคืนเงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม 80,000,000        -                           80,000,000        -                           

ซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม (112,170,995)    (205,165,113)    (112,320,128)    (205,165,113)    

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ -                           2,499,999          -                           -                           

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,622,062          2,440,884          1,276,268          2,440,884          

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (6,161,557)         (4,969,822)         (5,862,502)         (4,797,566)         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (341,034,330)    (244,926,919)    (337,870,202)    (243,894,662)    

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 397,800,000     (48,126,191)      351,500,000     (66,500,000)      

เงินสดรบัจากการกู้ยืมเงินระยะยาว -                           56,490,000        -                           56,490,000        

เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (28,200,000)      (84,690,000)      (28,200,000)      (84,690,000)      

เงินสดจา่ยช าระหนีส้ินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน (12,553,538)      (9,819,090)         (10,731,380)      (7,960,628)         

เงินปันผลจา่ยแก่ผูถื้อหุน้ (94,059,027)      (188,118,222)    (94,059,027)      (188,118,222)    

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 262,987,435     (274,263,503)    218,509,593     (290,778,850)    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 126,081,231     (56,681,824)      78,983,546        (32,678,671)      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 206,291,033     262,972,857     58,411,037        91,089,708        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี 332,372,264     206,291,033     137,394,583     58,411,037        

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด

   ยานพาหนะเพ่ิมขึน้จากการท าสญัญาเชา่การเงิน            9,360,500            8,394,822            9,360,500            8,394,822

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 บรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) เป็นบรษัิทมหำชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล  ำเนำใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษัทฯคือกำรจ ำหน่ำยและติดตัง้อุปกรณเ์ก่ียวกับไฟฟ้ำ ประปำ ปรบัอำกำศ และระบบ
โทรคมนำคม ที่อยูต่ำมที่จดทะเบียนของบรษัิทฯอยูท่ี่ 329 หมูท่ี่ 3 ต ำบลบำ้นใหม ่อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี 

 บรษัิทฯมีส  ำนกังำนสำขำชลบรุ ีอยูท่ี่ 59 หมูท่ี่ 7 ต ำบลบำงพระ อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบรุี 
 
2. เกณฑใ์นกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
2.1 งบกำรเงินนีจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ.2547โดย

แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธรุกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี11ตลุำคม 2559 ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัิกำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัที่บริษัทฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปล
จำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนีไ้ดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 
2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนีไ้ดจ้ดัท ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูั่น จ ำกดั (มหำชน) 
(ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวำ่ “บรษัิทฯ”) และบรษัิทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวำ่ “บรษัิทยอ่ย”) ดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้ใน อตัรำรอ้ยละ 
ช่ือบรษัิท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   รอ้ยละ รอ้ยละ 

บรษัิท ซี.เอส.เอส. เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั จ ำหนำ่ยและติดตัง้สำยไฟฟำ้ทอ่ 
และอปุกรณไ์ฟฟำ้ 

ไทย 100 100 

บรษัิท นีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่นส ์              
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

จ ำหนำ่ยและติดตัง้อปุกรณ์
เก่ียวกบัระบบโทรคมนำคม 

ไทย 70 70 

 

ข) บรษัิทฯจะถือวำ่มีกำรควบคมุกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทนุหรอืบรษัิทยอ่ยได ้หำกบรษัิทฯมีสทิธิไดร้บัหรอืมีสว่นไดเ้สยีใน
ผลตอบแทนของกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได ้

ค) บรษัิทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีบรษัิทฯมีอ ำนำจในกำรควบคมุ
บรษัิทยอ่ยจนถึงวนัท่ีบรษัิทฯสิน้สดุกำรควบคมุบรษัิทยอ่ยนัน้ 

ง) งบกำรเงินของบรษัิทยอ่ยไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีที่ส  ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบรษัิทฯ 
จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุม่บรษัิทรำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถ้กูตดัออกจำกงบกำรเงินรวมนีแ้ลว้ 
ฉ) สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ คือ จ ำนวนก ำไรหรอืขำดทนุและสนิทรพัยส์ทุธิของบรษัิทยอ่ยสว่นที่

ไม่ไดเ้ป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกในสว่นของก ำไรหรือขำดทนุรวมและสว่นของผู้ ถือหุน้
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

 
2.3 บรษัิทฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มตำมวิธีรำคำทนุ 
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 
 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหวำ่งปี กลุม่บรษัิทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั

ปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม ่จ ำนวนหลำยฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใชส้  ำหรบังบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีที่
เริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตัิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วไดร้บักำรปรบัปรุงหรอืจดั
ใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรใหแ้นวปฏิบัติทำงกำรบญัชีกับผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วมำถือปฏิบตัินีไ้ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุม่บริษัทอย่ำงไรก็
ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหมซ่ึง่ไดม้ีกำรเปลีย่นแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งันี  ้

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่เก่ียวขอ้ง

ตอ่ไปนี ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง สญัญำก่อสรำ้ง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31(ปรบัปรุง 2560) เรือ่ง รำยได ้- รำยกำรแลกเปลีย่นเก่ียวกบั

บรกิำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูคำ้  
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง สญัญำส ำหรบักำรก่อสรำ้ง
อสงัหำรมิทรพัย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  
(ปรบัปรุง 2560)  
 

เรือ่ง กำรโอนสนิทรพัยจ์ำกลกูคำ้ 

 กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสญัญำที่ท  ำกบัลกูคำ้ทกุสญัญำ ยกเวน้สญัญำที่อยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอื่น มำตรฐำนฉบบันีไ้ดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอนส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดท้ี่เกิดขึน้
จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ โดยกิจกำรจะรบัรูร้ำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงสิง่ตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดร้บั
จำกกำรแลกเปลี่ยนสินคำ้หรือบริกำรที่ไดส้่งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เท็จจรงิและเหตกุำรณท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแตล่ะขัน้ตอน  

 
 กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลสะสมของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีม้ำถือปฏิบตัิโดยปรบัปรุงกับก ำไรสะสม ณ 

วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และไมป่รบัยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนที่แสดงเปรยีบเทียบ 
 
 ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 6 
 
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 
 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ

ใหมแ่ละฉบบัปรบัปรุง ซึง่จะมีผลบงัคบัใชส้  ำหรบังบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เริม่ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้บักำรปรบัปรุงหรือจัดใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นว
ปฏิบัติทำงบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนีท้ี่มีกำรเปลี่ยนแปลง
หลกักำรส ำคญัซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุม่เครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 

ฉบบั ไดแ้ก่   
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เครือ่งมือทำงกำรเงิน  
มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมือทำงกำรเงิน  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรปอ้งกนัควำมเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงำนตำ่งประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหนีส้นิทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยตุิธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณ
กำรดอ้ยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และหลกักำรเก่ียวกบั
กำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีม้ีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบตัิทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป  

 ฝ่ำยบรหิำรของกลุม่บรษัิทคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบันีม้ำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัตอ่ไปนี  ้
 - กำรรบัรูร้ำยกำรผลขำดทนุดำ้นเครดิต - กลุม่บริษัทตอ้งรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ต่อสินทรพัย์

ทำงกำรเงินโดยไมจ่ ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตกุำรณท์ี่มีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดขึน้ก่อน 
 - กำรรบัรูร้ำยกำรตรำสำรอนุพนัธ ์ - กลุม่บริษัทตอ้งรบัรูร้ำยกำรตรำสำรอนพุนัธเ์มื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ 

วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำ และวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรเปลีย่นแปลง
ในมลูคำ่ยตุิธรรมของตรำสำรอนพุนัธจ์ะถกูรบัรูผ้ำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ   

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุม่บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำมำตรฐำนกลุม่
ดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 เรื่อง สญัญำเช่ำ และกำรตีควำม

มำตรฐำนบญัชีที่เก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบันีไ้ดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรบัรูร้ำยกำร กำรวดัมลูคำ่ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์ำ้งอิงนัน้มีมลูคำ่ต ่ำ  

 กำรบญัชีส ำหรบัผูใ้หเ้ช่ำไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้ง
จัดประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำร
บญัชีฉบบัท่ี 17  

 ปัจจบุนัฝ่ำยบรหิำรของกลุม่บรษัิทอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริม่น ำมำตรฐำนฉบบันี ้
มำถือปฏิบตัิ 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ก) รำยได้จำกสัญญำบริกำรติดตั้ง 
 กลุม่บรษัิทพิจำรณำวำ่สญัญำบรกิำรติดตัง้โดยสว่นใหญ่มีภำระที่ตอ้งปฏิบตัิภำระเดียว กลุม่บรษัิทรบัรูร้ำยไดจ้ำก

กำรบริกำรติดตัง้ตลอดช่วงเวลำที่บริกำรติดตัง้ โดยใชว้ิธีผลลพัธใ์นกำรวดัขัน้ควำมส ำเร็จของงำน ซึ่งค ำนวณ
โดยกำรเปรยีบเทียบงำนบรกิำรท่ีเกิดขึน้แลว้จนถึงวนัสิน้งวดกบังำนบรกิำรทัง้หมดตำมสญัญำ  
กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำควำมน่ำจะเป็นในกำรรบัรูร้ำยไดท้ี่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสญัญำ กำรเรียกรอ้ง
ควำมเสยีหำย ควำมลำ่ชำ้ในกำรสง่มอบงำน และคำ่ปรบัตำมสญัญำ โดยจะรบัรูร้ำยไดเ้ฉพำะในกรณีที่มีควำม
เป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนใ่นระดบัสงูมำกวำ่จะไมม่ีกำรกลบัรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัของจ ำนวนรำยไดท้ี่รบัรูส้ะสม  
เมื่อมลูคำ่และควำมส ำเรจ็ของงำนตำมสญัญำไมส่ำมำรถวดัไดอ้ยำ่งสมเหตสุมผล รำยไดจ้ะรบัรูไ้ดต้ำมตน้ทนุท่ี
เกิดขึน้จรงิที่คำดวำ่จะไดร้บัคืนเทำ่นัน้  

ข) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้รบัรูเ้มื่อกลุม่บรษัิทไดโ้อนอ ำนำจควบคมุในสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้แลว้ กลำ่วคือ เมื่อมีกำร
สง่มอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมลูค่ำที่จะไดร้บัส ำหรบัสินคำ้ที่ไดส้ง่มอบหลงัจำกหกัสว่นลด โดย
ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม  

ค) ดอกเบีย้รับ 
ดอกเบีย้รบัถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนงึถึงอตัรำผลตอบแทนที่แทจ้รงิ  

 ง) ต้นทุนบริกำรติดตั้ง 
 ตน้ทุนบริกำรติดตัง้รบัรูเ้มื่อตน้ทุนที่เก่ียวขอ้งกับภำระที่ตอ้งปฏิบตัิตำมสญัญำที่ท ำเสร็จไดเ้กิดขึน้แลว้ โดยจะ

บนัทกึส ำรองเผ่ือผลขำดทนุส ำหรบัโครงกำรทัง้จ ำนวนเมื่อทรำบแนช่ดัวำ่โครงกำรนัน้จะประสบผลขำดทนุ 
 

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภำพคลอ่งสงู ซึง่

ถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไมม่ีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
 
4.3 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นแสดงมลูคำ่ตำมจ ำนวนมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั กลุม่บรษัิทบนัทกึคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส ำหรบั
ผลขำดทนุโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินจำกลกูหนีไ้ม่ได ้ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณก์ำรเก็บ
เงินและกำรวิเครำะหอ์ำยหุนี ้
 

4.4 ยอดคงเหลือของสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
ก) สินทรัพยท์ี่เกิดจำกสัญญำ 

กลุม่บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำเมื่อมีรำยไดท้ี่รบัรูส้ะสมเกินกวำ่จ ำนวนเงินท่ีเรยีกเก็บจำกลกูคำ้จนถึง
ปัจจุบนั และกลุ่มบริษัทจะบนัทึกค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำส ำหรบัผล
ขำดทนุโดยประมำณที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินจำกลกูค้ำไมไ่ด ้สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำจะจดัประเภทเป็น
ลกูหนีก้ำรคำ้เมื่อกิจกำรมีสิทธิที่จะไดร้บัช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เมื่อกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จสิน้และ
ลกูคำ้รบัมอบงำน  

ข) หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 
กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินที่เกิดจำกสญัญำเมื่อจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บจำกลกูคำ้จนถึงปัจจุบนัเกินกว่ำรำยไดท้ี่รบัรู ้
สะสม โดยกิจกำรยงัมีภำระที่ตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรใหก้ับลกูคำ้ หนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำจะรบัรูเ้ป็นรำยได้
เมื่อกิจกำรไดป้ฏิบตัิตำมภำระที่ระบไุวใ้นสญัญำเสรจ็สิน้ 
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4.5 ต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิน้ตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ  
กลุม่บรษัิทบนัทกึตน้ทนุในกำรท ำใหเ้สรจ็สิน้ตำมสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ ซึง่ใชเ้พื่อสรำ้งทรพัยำกรหรอืใชใ้นกำรปรบัปรุง
ทรพัยำกรของกิจกำรเพื่อน ำไปใชใ้นกำรปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิใหส้  ำเร็จในอนำคต และกิจกำรคำดว่ำจะไดร้บั
คืนตน้ทุนดงักล่ำวเป็นสินทรพัยแ์ละรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยอย่ำงเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรบัรูร้ำยไดต้ำม
สญัญำ และจะบนัทึกค่ำเผ่ือผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยเ์มื่อมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกวำ่สิ่งตอบ
แทนที่จะไดร้บัหกัดว้ยตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.6 สินค้ำคงเหลือ 
 สนิคำ้ส ำเรจ็รูปแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุ(ตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน)ยกเวน้สำยเคเบิล้ขนำดใหญ่แสดงมลูคำ่ตำมรำคำ

ทนุ (ตำมวิธีเฉพำะเจำะจง) หรอืมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตร่ำคำใดจะต ่ำกวำ่  
 
4.7 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทนุในบรษัิทรว่มที่แสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมลูคำ่ตำมวิธีสว่นไดเ้สยี 
ข) เงินลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทนุหกัค่ำ

เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี) 
 

4.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์และค่ำเสื่อมรำคำ 
 ที่ดินแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุ อำคำรและอปุกรณแ์สดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสม และคำ่เผ่ือกำรดอ้ย

คำ่ของสนิทรพัย ์(ถำ้มี) 
 คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณค์ ำนวณจำกรำคำทนุโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณดงันี  ้

  อำคำร - 20  ปี 
  เครือ่งตกแตง่และติดตัง้ - 5  ปี 
  เครือ่งมือและอปุกรณ ์ - 5  ปี 
  อปุกรณแ์ละเครือ่งใชส้  ำนกังำน - 3, 5  ปี 
  ยำนพำหนะ - 5  ปี 
  อปุกรณท์ี่ติดตัง้ตำมสญัญำ - 10, 20  ปี  
คำ่เสือ่มรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  
ไมม่ีกำรคิดคำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัท่ีดินและสนิทรพัยร์ะหวำ่งติดตัง้  
กลุม่บริษัทตดัรำยกำรที่ดิน อำคำรและอปุกรณอ์อกจำกบญัชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรพัยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้น
สว่นของก ำไรหรอืขำดทนุเมื่อกลุม่บรษัิทตดัรำยกำรสนิทรพัยน์ัน้ออกจำกบญัชี 
 

4.9 ค่ำควำมนิยม 
บริษัทฯบนัทึกมลูค่ำเริ่มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทนุ ซึ่งเท่ำกบัตน้ทนุกำรรวมธุรกิจสว่นที่สงูกว่ำมลูค่ำยตุิธรรมของ
สนิทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำ หำกมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำสงูกวำ่ตน้ทนุกำรรวมธุรกิจ บรษัิทฯจะรบัรูส้ว่นที่สงูกว่ำ
นีเ้ป็นก ำไรในสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุทนัที  
บริ ษัทฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำ เ ผ่ื อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ ำของ  
คำ่ควำมนิยมทกุปีหรอืเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้บง่ชีข้องกำรดอ้ยคำ่เกิดขึน้  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษัทฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึน้จำกกำรรวมกิจกำรใหก้ับหน่วย
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่คำดว่ำจะไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้จำกกำรรวมกิจกำร และบริษัทฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่
คำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแตล่ะรำยกำร หำกมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยของ
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดต ่ำกว่ำมลูค่ำตำมบญัชี บริษัทฯจะรบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 
และบรษัิทฯไมส่ำมำรถกลบับญัชีขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ไดใ้นอนำคต 
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4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัทหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ  ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถกูกลุม่

บรษัิทควบคมุไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบักลุม่บรษัิท  
นอกจำกนีบุ้คคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรอืทำงออ้มซึง่ท ำใหม้ีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัตอ่กลุม่บรษัิทผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำนของ
กลุม่บรษัิทท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิท 
 

4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณท์ี่ควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสว่นใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำ

ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่ำหรอื
มลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แตม่ลูค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกั
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยำว สว่นดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุตลอดอำยุ
ของสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสนิทรพัยท์ี่เช่ำ  

 สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณท์ี่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสว่นใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผู้
เช่ำถือเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในสว่นของก ำไรหรือ
ขำดทนุตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

 
4.12 เงนิตรำต่ำงประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทฯ รำยกำรต่ำง ๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมลูค่ำดว้ยสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่
ละกิจกำรนัน้  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ
ที่เป็นตวัเงินซึง่อยูใ่นสกุลเงินตรำตำ่งประเทศไดแ้ปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน  

 ก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุ 
 
4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกลุม่บริษัทจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอปุกรณห์รือสินทรพัยท์ี่

ไมม่ีตวัตนของกิจกำร หำกมีขอ้บง่ชีว้ำ่สนิทรพัยด์งักลำ่วอำจดอ้ยคำ่ กลุม่บรษัิทรบัรูข้ำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เมื่อมลูคำ่ที่
คำดว่ำจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัยน์ัน้ ทั้ งนีมู้ลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน
หมำยถึงมลูคำ่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยของสนิทรพัยห์รอืมลูคำ่จำกกำรใชส้นิทรพัยแ์ลว้แตร่ำคำใดจะสงูกวำ่  

 กลุม่บรษัิทจะรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ในสว่นของก ำไรหรอืขำดทนุ  
 
4.14 ผลประโยชนข์องพนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 
 กลุม่บรษัิทรบัรู ้เงินเดือน คำ่จำ้งโบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมื่อเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการสมทบเงนิ 
 กลุม่บริษัทและพนกังำนไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบดว้ยเงินที่พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินที่

กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรพัยข์องกองทุนส ำรอง เลีย้งชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรพัยข์องกลุ่ม
บรษัิทเงินท่ีกลุม่บรษัิทจ่ำยสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  

 กลุม่บริษัทมีภำระส ำหรบัเงินชดเชยที่ตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุม่บรษัิทถือวำ่
เงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนส ำหรบัพนกังำน  
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 กลุ่มบริษัทค ำนวณหนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว ้(ProjectedUnitCreditMethod) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักลำ่วตำมหลกั
คณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำก
งำนของพนกังำนจะรบัรูท้นัทีในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  

4.15 ประมำณกำรหนี้สนิ 
 กลุม่บรษัิทจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไวใ้นบญัชีเมื่อภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณใ์นอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และ

มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภำระผูกพนันัน้ และ
กลุม่บรษัิทสำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนันัน้ไดอ้ยำ่งนำ่เช่ือถือ 

 กลุม่บริษัทจะบนัทึกส ำรองเผ่ือผลขำดทุนส ำหรบัโครงกำรบริกำรติดตัง้ทัง้จ ำนวนเมื่อทรำบแน่ชดัว่ำโครงกำรบริกำร
ติดตัง้นัน้จะประสบผลขำดทนุ  

4.16 ภำษีเงนิได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
 ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 
 กลุม่บริษัทบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจบุนัตำมจ ำนวนที่คำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรฐั โดยค ำนวณจำก

ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุม่บรษัิทบนัทกึภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกตำ่งชั่วครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ณ 

วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัรำภำษีที่มีผลบงัคบัใช ้ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รบัรูส้ินทรพัย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้กัภำษี รวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวน
เท่ำที่มีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ที่กลุม่บริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผลแตกตำ่ง
ชั่วครำวที่ใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไมไ่ดใ้ชน้ัน้  

 กลุม่บริษัทจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำ
กำรปรบัลดมลูคำ่ตำมบญัชีดงักลำ่วหำกมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแนว่ำ่กลุม่บรษัิทจะไมม่ีก ำไรทำงภำษีเพียงพอตอ่กำร
น ำสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทัง้หมดหรอืบำงสว่นมำใชป้ระโยชน ์

 กลุม่บริษัทจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้หำกภำษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ี
ไดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้ 

 
4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มลูค่ำยตุิธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกจำกกำรขำยสินทรพัยห์รือเป็นรำคำที่จะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหนีส้นิให้

ผูอ้ื่นโดยรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (ผูร้ว่มในตลำด) ณ วนัที่วดัมลูคำ่ 
กลุม่บริษัทใชร้ำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งในกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินซึง่มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุิธรรมยกเวน้ในกรณีที่ไมม่ตีลำดที่มีสภำพคลอ่ง
ส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งได ้กลุม่
บริษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ ์และพยำยำมใช้
ขอ้มลูที่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคำ่ยตุิธรรมนัน้ใหม้ำกที่สดุ   

 ล ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรมที่ใชว้ดัมลูคำ่และเปิดเผยมลูคำ่ยตุิธรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบกำรเงินแบง่ออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูที่น ำมำใชใ้นกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1 ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยำ่งเดียวกนัในตลำดที่มีสภำพคลอ่ง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ ไมว่ำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูที่ไมส่ำมำรถสงัเกตไดเ้ช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้   
 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชัน้ของมลูค่ำ

ยตุิธรรมส ำหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีถืออยูณ่วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบรหิำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำร

ในเรือ่งที่มีควำมไมแ่นน่อนเสมอ กำรใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ ำนวนเงินท่ีแสดงใน
งบกำรเงินและตอ่ขอ้มลูที่แสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึน้จรงิอำจแตกตำ่งไปจำกจ ำนวนที่ประมำณ
กำรไว ้กำรใชด้ลุยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงันี ้

 
รำยได้จำกสัญญำบริกำรติดตั้ง 

 กลุม่บริษัทรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำบริกำรติดตัง้ตลอดช่วงเวลำตำมขัน้ควำมส ำเร็จของงำน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชด้ลุยพินิจ
ในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของงำนเพื่อใหส้ะทอ้นถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกิจกำรตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้สรจ็สิน้ 
โดยอำ้งอิงขอ้มลูจำกวิศวกรหรอืผูค้วบคมุโครงกำรและค ำนงึถึงควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณใ์นอดีต 

 
 สัญญำเช่ำ  
 ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำวำ่เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรอืสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชด้ลุย

พินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุม่บริษัทไดโ้อนหรือรบัโอนควำมเสี่ยงและ
ผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ี่เช่ำดงักลำ่วแลว้หรอืไม่ 

 
 ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในกำรประมำณคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชด้ลุยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุท่ี

คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกลกูหนีแ้ต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณก์ำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหนีท้ี่คงคำ้งและสภำวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 

 
 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 
 ในกำรประมำณกำรปรบัลดสินคำ้คงเหลือเป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บั ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชด้ลุยพินิจในกำรประมำณมลูค่ำ

สทุธิที่จะไดร้บัของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกสินคำ้คงเหลือพิจำรณำจำกกำ รเปลี่ยนแปลง
ของรำคำขำยหรอืตน้ทนุท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตกุำรณท์ี่เกิดขึน้ภำยหลงัวนัที่ในงบกำรเงินและฝ่ำยบรหิำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทนุที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกสินคำ้เสื่อมคณุภำพ โดยค ำนึงถึงอำยขุองสินคำ้คงเหลือ
และสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ 

 
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณแ์ละค่ำเสื่อมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอปุกรณ ์ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละ

มลูคำ่คงเหลอืเมื่อเลกิใชง้ำนของอำคำรและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชนแ์ละมลูคำ่คงเหลือใหม่หำก
มีกำรเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

 
 ค่ำควำมนิยม  
 ในกำรบนัทกึและวดัมลูค่ำของคำ่ควำมนิยม ณ วนัที่ไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ในภำยหลงั    ฝ่ำยบรหิำร

จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะไดร้บัในอนำคตจำกสินทรพัย ์หรือ หน่วยของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิด
เงินสดรวมทัง้กำรเลอืกอตัรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดนัน้ ๆ 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุม่บริษัทจะรบัรูส้ินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใชห้กัภำษีและขำดทนุทำงภำ ษีที่

ไม่ไดใ้ชเ้มื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุม่บริษัทจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกผล
แตกต่ำงชั่วครำวและขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุม่บริษัทควรรบัรูจ้  ำนวนสินทรพัย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแตล่ะ
ช่วงเวลำ 
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 ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน ์ 
 หนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ซึ่งตอ้ง

อำศยัขอ้สมมติฐำนตำ่งๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 
6. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอื

ปฏิบัติ  
 ตำมที่กลำ่วในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 3 กลุม่บริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 มำถือ

ปฏิบตัิในระหว่ำงงวดปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรบัผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยบนัทึกปรบักบัก ำไรสะสม ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และไมป่รบัยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรยีบเทียบ 

 จ ำนวนเงินของรำยกำรปรบัปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และงบ
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส  ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 แสดงไดด้งันี ้  

  (หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ตำมนโยบำย       
กำรบญัชีเดิม เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
หนี้สนิ    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 1,110 7 1,117 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจำ่ย 6 (6) - 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 189 1 190 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
ตน้ทนุบรกิำรติดตัง้ 528 (22) 506 
ก ำไรส ำหรบังวด 64 22 86 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท)    
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.05 0.02 0.07 

 
  (หนว่ย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ตำมนโยบำย                        
กำรบญัชีเดิม เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
หนี้สนิ    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 978 5 983 
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลคำ้งจำ่ย 4 (4) - 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น    
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 180 1 181 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    
ก ำไรขำดทุน    
ตน้ทนุบรกิำรติดตัง้ 246 (13) 233 
ก ำไรส ำหรบังวด 22 13 35 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท)    
ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.02                   0.01 0.03 
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 กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำจะรบัรูต้น้ทุนที่เก่ียวขอ้งกบัภำระที่ตอ้งปฏิบตัิตำมสญัญำที่ท ำเสร็จแลว้เป็นตน้ทุนค่ำบริกำร
ติดตัง้เมื่อเกิดรำยกำร จำกเดิมที่รบัรูต้น้ทนุตำมอตัรำสว่นรอ้ยละของงำนท่ีท ำเสรจ็ของตน้ทนุโดยประมำณ 

 กลุ่มบริษัทไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัค ำนิยำมศพัทต์ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 สรุปไดด้งันี ้

 
(หนว่ย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมทีจ่ดั 

ประเภทใหม ่
ตำมทีเ่คย 
รำยงำนไว ้

ตำมทีจ่ดั 
ประเภทใหม ่

ตำมทีเ่คย 
รำยงำนไว ้

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนือ้ื่น 1,187 1,620 1,081 1,428 
สนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ 433 - 347 - 
สนิทรพัยท์ี่รบัรูจ้ำกตน้ทนุในกำรท ำใหเ้สรจ็
สิน้ตำมสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ 151 - 82 - 

สนิคำ้คงเหลอื 431 582 419 501 
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 1,242 1,165 1,228 1,088 
ตน้ทนุท่ียงัไมเ่รยีกช ำระ - 142 - 189 
หนีส้นิท่ีเกิดจำกสญัญำ 65 - 49 - 

 
7. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในระหว่ำงปี กลุม่บริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่ส  ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัรำยกำรธุรกิจดงักลำ่วเป็นไปตำม

เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมที่ตกลงกนัระหวำ่งกลุม่บรษัิทและบคุคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหลำ่นัน้ ซึง่เป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

  (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับรษัิทยอ่ย    
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)  
ขำยสนิคำ้ - - 1,243 1,131 รำคำทนุบวกสว่นเพิ่มรอ้ยละ 2 ขึน้ไป 
ซือ้สนิคำ้ - - 1,329 482 รำคำทนุบวกสว่นเพิ่มรอ้ยละ 2 ขึน้ไป 
ตน้ทนุคำ่บรกิำรงำนติดตัง้ - - 9,772 86,557 รำคำทนุบวกสว่นเพิ่มรอ้ยละ 8 
รำยกำรธุรกิจกบับรษัิทรว่ม      
ดอกเบีย้รบั 20,537 - 20,537 - อตัรำรอ้ยละ 6.75 - 7 ตอ่ปี 
รำยไดค้ำ่ที่ปรกึษำ 14,102 - 14,102 - รำคำตำมสญัญำ 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุม่บรษัิทและบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียด
ดงันี ้

 
 (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลกูหนีก้ำรคำ้- บรษัิทยอ่ย (หมำยเหต ุ8) - - - 1,234 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - บรษัิทรว่ม (หมำยเหต ุ8) 11,534 1,124 11,534 1,124 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บรษัิทยอ่ย (หมำยเหต ุ17) - - 1,280 4,454 
เจำ้หนีอ้ื่น - บรษัิทรว่ม (หมำยเหต ุ17) - 699 - 699 
ตน้ทนุที่ยงัไมเ่รยีกช ำระ - บรษัิทยอ่ย - - 5,429 77,980  
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เงนิให้กู้ยมืระยะสั้นแก่บริษัทร่วม 
(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้ืม 
31 ธนัวำคม 

2561 
เพิ่มขึน้ 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ผลขำดทนุ                 
จำกอตัรำ

แลกเปลีย่นที่    
ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 

31ธนัวำคม 
2562 

Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited - 391,900 (75,936) (18,309) 297,655 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันจ ำนวน 9.93 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯโดยคิดดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7 ต่อปี 
และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้และดอกเบีย้เมื่อทวงถำม  

  
เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่บริษัทร่วม 

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้ืม 
31 ธนัวำคม 

2561 
เพิ่มขึน้ 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

31 ธนัวำคม 
2562 

บรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั 80,000 - (80,000) - 
 เงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่บริษัทร่วมขำ้งตน้คิดดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 6.75 ต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้พรอ้ม

ดอกเบีย้เป็นงวดทกุ 3 เดือนในเดือนมิถนุำยน 2562 บรษัิทฯไดร้บัคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักลำ่วทัง้จ ำนวน  
  
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุม่บรษัิทมีคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและ

ผูบ้รหิำร ดงัตอ่ไปนี ้
(หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 40,149 46,551 31,966 37,642 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,512 1,432 1,152 1,156 
รวม 41,661 47,983 33,118 38,798 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
  (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั     
อำยหุนีค้งคำ้งนบัจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 477,131 574,270 413,057 547,714 
คำ้งช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 350,326 447,703 310,507 425,202 
3 - 6 เดือน 54,706 60,470 52,970 19,825 
6 - 12 เดือน 48,727 48,629 29,485 48,629 
เกิน 12 เดือนขึน้ไป 138,236 90,110 78,422 53,787 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้ 1,069,126 1,221,182 884,441 1,095,157 
หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (79,654) (66,573) (56,980) (30,790) 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรที่ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั, สทุธิ 989,472 1,154,609 827,461 1,064,367 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - บริษัทยอ่ย (หมำยเหตุ 7)     
อำยหุนีค้งคำ้งนบัจำกวนัที่ถึงก ำหนดช ำระ     
เกิน 12 เดือนขึน้ไป - - - 1,234 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - บรษัิทยอ่ย - - - 1,234 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้ - สทุธิ 989,472 1,154,609 827,461 1,065,601 
ลูกหนีอ้ื่น     
ลกูหนีอ้ื่น 11,278 6,083 6,494 4,476 
เงินทดรองจ่ำย 10,845 23,103 3,522 7,660 
รำยไดค้ำ้งรบัอื่น 360 390 356 387 
ดอกเบีย้คำ้งรบั - บรษัิทรว่ม (หมำยเหต ุ7) 11,534 1,124 11,534 1,124 
คำ่ใชจ้ำ่ยจ่ำยลว่งหนำ้ 1,181 1,858 662 1,570 
รวมลกูหนีอ้ื่น, สทุธิ 35,198 32,558 22,568 15,217 
รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 1,024,670 1,187,167 850,029 1,080,818 

 
9. สินทรัพยท์ี่เกิดจำกสัญญำ/หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ 
9.1 ยอดคงเหลือตำมสัญญำ 

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ     
รำยไดบ้รกิำรตดิตัง้คำ้งรบั 13,085 4,502 13,085 4,502 
รำยไดท้ี่ยงัไมไ่ดเ้รยีกเก็บ 159,885 428,376 91,842 343,070 
รวมสนิทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ 172,970 432,878 104,927 347,572 
     
หนีส้นิท่ีเกิดจำกสญัญำ     
รำยไดค้ำ่บรกิำรติดตัง้รบัลว่งหนำ้ 55,565 65,087 47,640 48,557 
รวมหนีส้นิท่ีเกิดจำกสญัญำ 55,565 65,087 47,640 48,557 
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9.2 รำยได้ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตำมสัญญำ  
ในระหวำ่งปี 2562 กลุม่บริษัทรบัรูย้อดยกมำของหนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำเป็นรำยไดจ้ ำนวน 10 ลำ้นบำท    (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 1 ลำ้นบำท) 
 

9.3     รำยได้ที่คำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระที่ยงัปฏิบัติไม่เสร็จสิน้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะมีรำยไดท้ี่รบัรูใ้นอนำคตส ำหรบัภำระตำมสญัญำที่ท ำกบัลกูคำ้ที่ยงั
ไม่ไดป้ฏิบตัิหรือยงัปฏิบตัิไม่เสร็จสิน้จ ำนวน 171 ลำ้นบำท ซึ่งกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะปฏิบตัิภำระตำมสญัญำดงักลำ่ว
เสรจ็สิน้ภำยใน 2 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 129 ลำ้นบำท และ 2 ปี) 
 

10. สินทรัพยท์ี่รับรู้จำกต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จสิน้ตำมสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
   (หนว่ย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

งำนโทรคมนำคม 32,172 49,046 3,549 7,979 
งำนตดิตัง้อื่น ๆ 110,638 102,230 76,421 74,131 
 142,810 151,276 79,970 82,110 

 
11. สินค้ำคงเหลือ 

 (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
รำคำทนุ 

รำยกำรปรบัลด 
รำคำทนุใหเ้ป็น 

มลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั สนิคำ้คงเหลอื-สทุธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 657,849 458,640 (28,456) (27,551) 629,393 431,089 

 ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษัทบนัทึกกำรปรบัลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสทุธิที่จะไดร้บัเป็นจ ำนวน  8 
ลำ้นบำท (2561: 5 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรบัลดมลูคำ่สินคำ้คงเหลือเป็น
จ ำนวน 7 ลำ้นบำท (2561: 9 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอื   ที่รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในระหวำ่งปี 

 
 (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 
รำคำทนุ 

รำยกำรปรบัลด 
รำคำทนุใหเ้ป็น 

มลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั สนิคำ้คงเหลอื - สทุธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 544,419 435,154 (17,642) (16,674) 526,777 418,480 

 ในระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯบนัทึกกำรปรบัลดรำคำทนุของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บัเป็นจ ำนวน  7 ลำ้น
บำท (2561: 4 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรบัลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็น
จ ำนวน 6 ลำ้นบำท (2561: 8 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมลูคำ่ของสนิคำ้คงเหลอืที่รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในระหวำ่งปี 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 
12.1 เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับำท) 

ช่ือบรษัิท ทนุเรยีกช ำระแลว้ 
สดัสว่นเงินลงทนุ              

(รอ้ยละ) รำคำทนุ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บรษัิท ซี.เอส.เอส. เอนเนอรย์ี่ จ ำกดั 150,000 150,000 100 100 150,000 150,000 
บรษัิท นีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่นส ์       
     (ประเทศไทย) จ ำกดั 10,000 10,000 70 70 344,859 344,859 
รวม     494,859 494,859 

 
12.2 รำยละเอียดของบรษัิทยอ่ยซึง่มีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุที่มีสำระส ำคญั  

   (หนว่ย: ลำ้นบำท) 

บรษัิท 

สดัสว่นที่ถือโดย 
สว่นไดเ้สยี 

ที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุ 

สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจ
ควบคมุในบรษัิทยอ่ย

สะสม 

ก ำไร (ขำดทนุ) ที่แบง่ใหก้บั
สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจ
ควบคมุในบรษัิทยอ่ยใน

ระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บรษัิท นีออนเวรคิส ์
คอมมนูิเคชั่นส ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 30 30 65 62 5 (1) 
       

12.3 ขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยที่มีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุที่มีสำระส ำคญั ซึ่งเป็นขอ้มลูก่อนกำรตดั
รำยกำรระหวำ่งกนั 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงินของบรษัิท นีออนเวรคิส ์คอมมนูิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 (หนว่ย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
สนิทรพัยห์มนุเวียน 357 289 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน 51 51 
หนีส้นิหมนุเวียน 184 128 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 196 138 

  
 
สรุปรำยกำรก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิท นีออนเวรคิส ์คอมมนูิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 (หนว่ย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 376 347 
ก ำไร   20 20 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (1) - 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 19 20 
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สรุปรำยกำรกระแสเงินสดของบรษัิท นีออนเวรคิส ์คอมมนูิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 (หนว่ย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน (37) (14) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (4) (3) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 45 16 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 4 (1) 

 
13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1 รำยละเอียดของบรษัิทรว่ม 

บรษัิท ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

สดัสว่น 
เงินลงทนุ(รอ้ยละ) 

   2562 2561 
บรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์
จ ำกดั 

 

ผลติและจ ำหนำ่ยพลงังำน
ไฟฟำ้จำกพลงังำนน ำ้ 

สำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

38 38 
Phu Khanh Solar Power 

Joint Stock Company 
Limited 

ผลติและจ ำหนำ่ยพลงังำน
ไฟฟำ้    จำกพลงังำน
แสงอำทิตย ์

สำธำรณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนำม 

25 35 
รวม   

 
 
 

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บรษัิท 
มลูคำ่ตำมบญัชี 
ตำมวิธีสว่นไดเ้สยี 

มลูคำ่ตำมบญัชี                   
ตำมวิธีรำคำทนุ 

 2562 2561 2562 2561 
บรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั 51,741 47,812 73,046 56,460 
PhuKhanh Solar Power Joint Stock Company 

Limited 272,673 176,417 272,150 176,417 
หกั: คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ - - (20,057) - 
รวม 324,414 224,229 325,139 232,877 
บรษัิทฯประเมินกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั โดยวิธีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อนำคตและรบัรูข้ำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่จ ำนวน 20.1 ลำ้นบำทในปี 2562 

 
13.1.1 บรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั  

เมื่อวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ ์2562 บริษัทฯไดจ้่ำยช ำระคำ่หุน้สว่นที่เหลือแก่บรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั  เป็นจ ำนวน
เงินรวมประมำณ 0.7 ลำ้นบำท 

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 บริษัท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุจำก 36,000 ลำ้นกีบ เป็น 48,272  
ลำ้นกีบ โดยกำรออกหุน้สำมญัใหมจ่ ำนวน 122,720 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100,000 กีบ  

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯลงทนุซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั 
จ ำนวน 4,663 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100,000 กีบ เพื่อรกัษำสดัสว่นเงินลงทนุรอ้ยละ 38 บรษัิทฯไดจ้่ำยช ำระคำ่หุน้เป็น
เงินจ ำนวน 16.6 ลำ้นบำทเรยีบรอ้ยแลว้ 
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13.1.2 Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company Limited (“PKS”) 
 ในเดือนมกรำคม 2562 PKS ไดด้  ำเนินกำรเรยีกช ำระทนุจ ำนวน 137,806 ลำ้นดองเวียดนำม จำกเดิมทนุเรยีกช ำระแลว้

จ ำนวน 362,194 ลำ้นดองเวียดนำม เป็นทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 500,000 ลำ้นดองเวียดนำม โดย
กำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 1,378,065 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 100,000 ดองเวียดนำม เนื่องจำกบริษัทฯไม่ได้
ลงทนุเพิ่มในหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วท ำใหส้ดัสว่นกำรถือหุน้ของ บรษัิทฯลดลงจำกเดิมรอ้ยละ 35 เหลอืรอ้ยละ 25 

 ในปี 2562 บริษัทฯลงทุนซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของ PKS จ ำนวน 705,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100,000 ดองเวียดนำม     
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 70,500 ลำ้นดองเวียดนำม (เทียบเทำ่ประมำณ 95 ลำ้นบำท) เพื่อรกัษำสดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 25 
โดยบรษัิทฯไดจ้่ำยช ำระคำ่หุน้เป็นเงินจ ำนวน 95.7 ลำ้นบำทเรยีบรอ้ยแลว้   

13.2 สว่นแบง่ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็และเงินปันผล 
 ในระหวำ่งปีบรษัิทฯรบัรูส้ว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรลงทนุในบรษัิทรว่มในงบกำรเงินรวมดงันี  ้

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

บรษิัทรว่ม ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) ส่วนแบง่ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 
 2562 2561 2562 2561 
บรษิัท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั (8,938) (6,115) (3,720) (637) 
Phu Khanh Solar Power Joint Stock 

Company Limited 14,699 - (14,176) - 
รวม 5,761 (6,115) (17,896) (637) 

 บรษัิท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั เริม่จ ำหนำ่ยไฟฟำ้เชิงพำณิชยใ์นเดือนมกรำคม 2562 และ Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited เริม่จ ำหนำ่ยไฟฟำ้เชิงพำณิชยใ์นเดือนมิถนุำยน 2562 

 ในระหวำ่งปี 2562 และ 2561 ไมม่ีเงินปันผลรบัจำกบรษัิทรว่ม  
13.3 ขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษัิทรว่มที่มีสำระส ำคญั 

 
บรษิัท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั 

Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited 

 (หน่วย: ลำ้นกีบ) (หน่วย: ลำ้นดองเวียดนำม) 
 2562 2561 2562 2561 
ทนุเรียกช ำระ 48,272 36,000 782,000 362,194 
สินทรพัยร์วม  88,159 81,252 2,315,430 360,924 
หนีส้ินรวม  53,042 51,746 1,490,819 556 
ก ำไร (ขำดทนุ) ส  ำหรบัปี (6,540) (4,779) 43,978 (771) 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 
บรษิัท น ำ้ซอ้ไฮโดรเพำเวอร ์จ ำกดั 

Phu Khanh Solar Power Joint 
Stock Company Limited 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรพัยห์มนุเวียน 17.0 0.5 270.5 418.2 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 282.2 307.7 2,743.0 86.0 
หนีส้ินหมนุเวียน (5.8) (46.7) (464.3) (0.8) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (174.2) (149.6) (1,476.0) - 
สินทรัพย ์- สุทธิ 119.2 111.9 1,073.2 503.4 
สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) 38 38 25 35 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรใน
สินทรัพย ์- สุทธิ 45.3 42.5 268.3 173.7 

คำ่ควำมนิยม 3.5 2.2 4.4 2.7 
สิทธิสมัปทำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนน ำ้ 3.6 3.8 - - 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (0.7) (0.7) - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำร
ในบริษัทร่วม 51.7 47.8 272.7 176.4 

 



14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน อาคาร 
เครือ่งตกแตง่

อาคาร 
เครือ่งมือและ
อปุกรณ ์

อปุกรณแ์ละ
เครือ่งใช้
ส  านกังาน ยานพาหนะ 

อปุกรณท่ี์
ติดตัง้ตาม
สญัญา 

สินทรพัย์
ระหวา่ง
ติดตัง้ รวม 

ราคาทนุ          
1 มกราคม 2561 171,123 224,999 16,514 14,980 49,275 76,531 34,107 - 587,529 
ซือ้เพิ่ม - - 1,269 198 2,592 8,921 - 385 13,365 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (1,582) (34) (1,436) (8,069) - - (11,121) 
รบัโอน (โอนออก) - - - 575 (601) 26 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 171,123 224,999 16,201 15,719 49,830 77,409 34,107 385 589,773 
ซือ้เพิ่ม 600 - 71 1,717 1,337 10,434 - 1,363 15,522 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - - (816) (1,787) (8,109) - - (10,712) 
รบัโอน (โอนออก) - - 1,392 356 - - - (1,748) - 
31 ธนัวาคม 2562 171,723 224,999 17,664 16,976 49,380 79,734 34,107 - 594,583 
ค่าเสือ่มราคาสะสม          
1 มกราคม 2561 - 42,170 10,833 10,905 37,896 56,402 19,968 - 178,174 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี - 11,040 1,914 2,345 6,043 11,138 3,333 - 35,813 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นท่ีจ าหน่ายและตดั
จ าหน่าย 

- - (1,393) (28) (1,414) (8,067) - - (10,902) 

คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นท่ีรบัโอนและโอนออก - - - 425 (449) 24 - - - 
31 ธนัวาคม 2561 - 53,210 11,354 13,647 42,076 59,497 23,301 - 203,085 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี - 11,041 2,000 2,308 5,482 10,785 3,333 - 34,949 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นท่ีจ าหน่ายและตดั
จ าหน่าย 

- - - (758) (1,779) (7,865) - - (10,402) 

31 ธนัวาคม 2562 - 64,251 13,354 15,197 45,779 62,417 26,634 - 227,632 
มูลค่าสุทธติามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2561 171,123 171,789 4,847 2,072 7,754 17,912 10,806 385 386,688 
31 ธนัวาคม 2562 171,723 160,748 4,310 1,779 3,601 17,317 7,473 - 366,951 
ค่าเสือ่มราคาส าหรับปี          
2561 (จ านวน 4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุบรกิารติดตัง้ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร)   35,813 
2562 (จ านวน 4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทนุบรกิารติดตัง้ สว่นท่ีเหลือรวมอยู่ในคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร)   34,949 



    
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน อาคาร 
เครือ่งตกแตง่

อาคาร 
เครือ่งมือและ
อปุกรณ ์

อปุกรณแ์ละ
เครือ่งใชส้  านกังาน ยานพาหนะ 

อปุกรณท์ี่ติดตัง้
ตามสญัญา 

สินทรพัย์
ระหวา่งติดตัง้ รวม 

ราคาทุน          
1 มกราคม 2561 161,600 188,430 6,601 13,236 40,779 58,893 34,107 - 503,646 
ซือ้เพ่ิม - - 1,264 163 2,460 8,921 - 385 13,193 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - (1,582) (34) (1,436) (8,069) - - (11,121) 
รบัโอน (โอนออก) - - - 575 (601) 26 - - - 
31 ธันวาคม 2561 161,600 188,430 6,283 13,940 41,202 59,771 34,107 385 505,718 
ซือ้เพ่ิม 600 - - 1,691 1,135 10,434 - 1,363 15,223 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - - - (816) (1,787) (7,609) - - (10,212) 
รบัโอน (โอนออก) - - 1,392 356 - - - (1,748) - 
31 ธันวาคม 2562 162,200 188,430 7,675 15,171 40,550 62,596 34,107 - 510,729 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
1 มกราคม 2561 - 29,028 4,290 8,029 29,162 41,074 19,968 - 131,551 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี - 9,513 1,029 1,942 5,414 8,923 3,333 - 30,154 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นที่จ  าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - - (1,393) (28) (1,414) (8,067) - - (10,902) 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นที่รบัโอนและโอนออก - - - 425 (449) 24 - - - 
31 ธันวาคม 2561 - 38,541 3,926 10,368 32,713 41,954 23,301 - 150,803 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี - 9,514 1,173 2,126 4,946 8,669 3,333 - 29,761 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัสว่นที่จ  าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - - - (758) (1,779) (7,423) - - (9,960) 
31 ธันวาคม 2562 - 48,055 5,099 11,736 35,880 43,200 26,634 - 170,604 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธันวาคม 2561 161,600 149,889 2,357 3,572 8,489 17,817 10,806 385 354,915 
31 ธันวาคม 2562 162,200 140,375 2,576 3,435 4,670 19,395 7,473 - 340,125 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี          
2561 (จ  านวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุบรกิารติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 30,154 
2562 (จ  านวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุบรกิารติดตัง้ สว่นที่เหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร) 29,761 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่งไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 21 ล้ำนบำท และ 21 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:                  
18 ลำ้นบำท และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทมีอำคำรและอปุกรณจ์ ำนวนหนึ่งซึ่งตดัคำ่เสื่อมรำคำหมดแลว้แตย่งั
ใช้งำนอยู่มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 74 ลำ้นบำท       
และ 54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 53 ลำ้นบำท และ 38 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทไดน้ ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณไ์ปค ำ้ประกันวงเงินสินเช่ือที่ไดร้บัจำก
สถำบนักำรเงิน โดยมีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 331 ลำ้นบำท และ 339 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 301 ลำ้นบำท และ 311 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
15. ค่าความนิยม 
 บริษัทฯรวมค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรรวมกิจกำรให้กับหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด(บริษัท นีออนเวิรคส ์     

คอมมูนิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด) เพื่อทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี บริษัทฯพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน      
ของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรพัย ์ โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต            
ที่กิจกำรคำดวำ่จะไดร้บัอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซึง่ไดร้บัอนมุตัิจำกฝ่ำยบรหิำร ประมำณกำรกระแสเงินสด
ดงักลำ่วครอบคลมุระยะเวลำ 5 ปี  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยโ์ดยพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกประมำณกำร
รำยไดท้ี่บริษัท นีออนเวิรคส ์คอมมนูิเคชั่นส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จดัท ำขึน้ โดยอำ้งอิงงำนที่ยื่นประมลูต่อหน่วยงำน
รำชกำรและเอกชนที่มีอยูใ่นปัจจุบนั ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อใหไ้ดร้บังำนประมลู ประกอบกบักำรคำดกำรณ์
กำรเติบโตของตลำด และใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีรอ้ยละ 11.2 ต่อปีที่สะทอ้นถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะที่
เก่ียวขอ้งกบัสนิทรพัยน์ัน้  

 อัตรำกำรเติบโตที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินของงวดเวลำที่ไกลออกไปกว่ำงวดเวลำตำมประมำณกำร           
ทำงกำรเงินล่ำสุด เป็นอัตรำที่ไม่สูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยระยะยำวของอุตสำหกรรมที่หน่วยสินทรัพย์นั้น
ด ำเนินงำนอยู ่

 หำกอตัรำคิดลดเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 ตอ่ปี จะท ำใหม้ลูคำ่ที่คำดวำ่จะไดค้ืนมีมลูคำ่เทำ่กบัรำคำตำมบญัชี  
 ทัง้นี ้ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่คำ่ควำมนิยมไมเ่กิดกำรดอ้ยคำ่ 
 
16. เงนิกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 
 เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองที่ดินและสิง่ที่ปลกูสรำ้งของกลุม่บรษัิท 
 
17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 988,200 1,020,097 879,878 962,116 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บรษัิทยอ่ย (หมำยเหต ุ7) - - 1,280 4,454 
ตน้ทนุท่ียงัไมเ่รยีกช ำระ - กิจกำรท่ี 
   ไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 62,899 141,758 36,118 110,635 
ตน้ทนุท่ียงัไมเ่รยีกช ำระ - บรษัิทยอ่ย  
   (หมำยเหต ุ7) - - 5,429 77,980 
เจำ้หนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 10,636 12,668 10,036 11,974 
เจำ้หนีอ้ื่น - บรษัิทรว่ม (หมำยเหต ุ7) - 699 - 699 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย 55,302 66,697 50,186 59,854 
รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 1,117,037 1,241,919 982,927 1,227,712 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

   (หนว่ย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม/ 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 

เงินกูย้ืมระยะยำว 16,540 44,740 
หกั: สว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี (14,520) (28,200) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สทุธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 2,020 16,540 

  
 เมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2561 บริษัทฯไดล้งนำมในสญัญำเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 63 ลำ้นบำทกบัธนำคำรพำณิชย์

แหง่หนึง่ในประเทศไทยเพื่อรีไฟแนนซเ์งินกูย้ืมระยะยำวเดิม โดยคิดดอกเบีย้ในอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิงกบั THBFIX บวก
รอ้ยละ 2 ตอ่ปี เงินกูย้ืมระยะยำวดงักลำ่วมีก ำหนดช ำระคนืเงินตน้และดอกเบีย้ทกุเดือน รวม 38 งวด เงินกูย้ืมดงักลำ่ว
ค ำ้ประกนัโดยกำรจ ำนองที่ดินและสิง่ปลกูสรำ้งของบรษัิทฯ  

 ภำยใต้สัญญำเ งินกู้ บริ ษัทฯต้องปฏิบัติตำมเ ง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ ระบุในสัญญำ เช่น                                  
กำรด ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีใ้หเ้ป็นไปตำมอตัรำที่
ก ำหนดในสญัญำ เป็นตน้ 

 
19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 19,066 21,085 14,046 14,243 
หกั: ดอกเบีย้รอกำรตดัจ ำหนำ่ย (2,100) (2,064) (1,749) (1,446) 
รวม 16,966 19,021 12,297 12,797 
หกั: สว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี (5,881) (6,393) (4,690) (4,838) 
หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน-สทุธิจำก     
   สว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 11,085 12,628 7,607 7,959 
กลุม่บรษัิทไดท้ ำสญัญำเช่ำกำรเงินกบับรษัิทลสีซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำร
ช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉลีย่ประมำณ 2 ถึง 5 ปี  
กลุม่บรษัิทมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยคำ่เช่ำขัน้ต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ดงันี ้
 

 (หนว่ย: พนับำท) 
 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำย
ทัง้สิน้ตำมสญัญำเช่ำ 6,706 12,360 19,066 5,327 8,719 14,046 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน    รอ
กำรตดับญัชี  (825) (1,275) (2,100) (637) (1,112) (1,749) 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำ  ที่
ตอ้งจำ่ยทัง้สิน้ตำมสญัญำเช่ำ 5,881 11,085 16,966 4,690 7,607 12,297 
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 (หนว่ย: พนับำท) 
 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำย
ทัง้สิน้ตำมสญัญำเช่ำ 7,444 13,641 21,085 5,622 8,621 14,243 

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอ
กำรตดับญัชี  (1,051) (1,013) (2,064) (784) (662) (1,446) 

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่
ตอ้งจำ่ยทัง้สิน้ตำมสญัญำเช่ำ 6,393 12,628 19,021 4,838 7,959 12,797 

 
20. ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังำนเมื่อออกจำกงำนแสดงไดด้งันี ้

 (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานตน้ปี 43,768 40,264 38,644 35,829 
สว่นท่ีรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ:     
ตน้ทนุบรกิำรในปัจจบุนั  5,467 2,491 4,654 1,944 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 1,610 1,212 1,414 1,070 
ตน้ทนุบรกิำรในอดีต 12,962 - 12,022 - 

สว่นท่ีรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น:     
   ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร ์
      ประกนัภยั 3,939 - 2,835 - 
   ผลประโยชนท์ี่จ่ำยในระหวำ่งปี (847) (199) (847) (199) 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานปลายปี 66,899 43,768 58,722 38,644 

  
 เมื่อวนัที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนเุบกษำ    

ซึ่งไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรบัลกูจำ้งซึ่งท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิ
ไดร้บัค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักลำ่วมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 5 พฤษภำคม 2562 
เป็นตน้ไป กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว ถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบใหก้ลุม่
บริษัทมีหนีส้ินส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึน้ 13 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 12 ลำ้นบำท) 
ทัง้นี ้กลุม่บรษัิทไดบ้นัทกึผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วโดยรบัรูต้น้ทนุบรกิำรในอดีตเป็นคำ่ใชจ้่ำยในปี 2562 

 
 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน1 ปีข้ำงหน้ำเป็นจ ำนวน 7ล้ำนบำท         

(2561: 6 ลำ้นบำท)  และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 4 ลำ้นบำท (2561: 3 ลำ้นบำท) 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน
ของกลุม่บรษัิทประมำณ 15 ปี และ 16 ปี ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี และ 16 ปี ตำมล ำดบั) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี ้
  (หนว่ย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด 3.1 3.1, 3.2 3.1 3.1 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 4.0 - 8.0 4.0 - 11.0 4.0 - 6.0 4.0 - 11.0 
อตัรำกำรเปลีย่นแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ขึน้กบัชว่งอำย)ุ 0.0 - 25.0 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 0.0 - 16.0 

  
 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส  ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ

พนกังำนณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้
  (หนว่ย: พนับำท) 
 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (6,230) 7,229 (5,431) 6,300 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 7,745 (6,778) 6,749 (5,908) 

  (หนว่ย: พนับำท) 
 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% เพิ่มขึน้ 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (4,491) 5,261 (3,917) 4,658 
อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 6,622 (5,668) 5,866 (5,018) 

 
21. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภำยใตบ้ทบญัญัติของมำตรำ 116แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิ

ประจ ำปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) 
จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักลำ่วไมส่ำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลไดใ้นปัจจบุนับริษัทฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

 
22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รำยกำรคำ่ใชจ้่ำยแบง่ตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรคำ่ใชจ้่ำยที่ส  ำคญัดงัตอ่ไปนี  ้

  (หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและคำ่แรงและผลประโยชนอ์ื่นของพนกังำน 246,203 263,818 202,197 215,792 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 35,215 59,694 29,935 30,373 
คำ่ขนสง่ 13,255 17,824 13,255 17,823 
คำ่จำ้งเหมำงำนติดตัง้ 316,351 475,584 273,065 407,610 
คำ่บรกิำรส ำนกังำน 6,232 6,664 5,538 5,941 
คำ่นำยหนำ้ 15,551 24,926 14,458 23,848 
คำ่เช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 6,126 8,254 4,591 5,772 
รำยกำรปรบัลดรำคำทนุของสนิคำ้คงเหลอืใหเ้ป็นมลูคำ่สทุธิที่
จะไดร้บั (โอนกลบั) 906 (3,534) 969 (3,566) 

กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหวำ่งติดตัง้ (190,826) 83,088 (107,227) 64,025 
ซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 3,133,804 3,161,115 2,675,328 3,068,960 
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23. ภาษีเงนิได้ 
 คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดส้  ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัปี 29,096 51,298 23,264 44,555 
รำยกำรปรบัคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินนิติบคุคลของปีก่อน  1,654 - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่งชั่วครำวและ
กำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชั่วครำว (6,067) (7,530) (8,149) (1,963) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 24,683 43,768 15,115 42,592 
 
จ ำนวนภำษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสว่นประกอบแต่ละสว่นของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส ำหรบัปี 2562 และ 2561 สรุปได้
ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัผลขำดทนุจำก                
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตประกนัภยั 788 - 567 - 

 
รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงินไดม้ีดงันี  ้
 (หนว่ย:พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดน้ติิบคุคล 110,186 213,020 49,886 213,844 
     
อตัรำภำษีเงินไดน้ติิบคุคล รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดน้ติิบคุคลคณูอตัรำภำษี 22,037 42,604 9,977 42,769 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรบั:     
คำ่ใชจ้ำ่ยตอ้งหำ้ม 1,969 520 5,380 345 
คำ่ใชจ้ำ่ยที่มีสทิธิหกัไดเ้พิ่มขึน้ (285) (579) (242) (522) 
ขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ดใ้ช ้ 433 - - - 
อื่นๆ 529 1,223 - - 

รวม 2,646 1,164 5,138 (177) 
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดท้ี่แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทนุ 24,683 43,768 15,115 42,592 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สว่นประกอบของสนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้นิภำษีเงินไดร้อกำร
ตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้
 (หนว่ย:พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย(์หนี้สิน) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 12,319 9,703 11,579 6,341 
คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื 5,691 5,510 3,529 3,335 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 13,380 8,754 11,744 7,729 
หนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน (987) (360) (1,264) (533) 
ปรบัมลูคำ่สนิทรพัยจ์ำกกำรซือ้บรษัิทยอ่ย (820) (879) - - 

สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ 29,583 22,728 25,588 16,872 
โดยแสดงเป็น     
   สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 30,403 23,607 25,588 16,872 
   หนีส้นิภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (820) (879) - - 

 
24. ก าไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัที่ออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
 ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงกำรค ำนวณไดด้งันี ้

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรส ำหรบัปี (พนับำท) 79,649 170,338 34,771 171,252 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกั (พนัหุน้) 1,175,739 1,175,739 1,175,739 1,175,739 
ก ำไรตอ่หุน้ (บำท/หุน้) 0.07 0.14 0.03 0.15 

 
25. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มลูสว่นงำนด ำเนินงำนที่น  ำเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุม่บริษัทที่ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำร
ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรใหก้ับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทัง้นีผู้ม้ีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษัทคือประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรของกลุม่บรษัิท 

 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำนกลุ่มบริษัทจัดโครงสรำ้งองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑแ์ละ
บรกิำร กลุม่บรษัิทมีสว่นงำนท่ีรำยงำนทัง้สิน้ 2 สว่นงำน ดงันี ้ 
 สว่นงำนจ ำหนำ่ยอปุกรณไ์ฟฟำ้ เป็นสว่นงำนท่ีเป็นผูจ้  ำหนำ่ยสำยไฟฟำ้ และอปุกรณอ์ื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัระบบงำน

ไฟฟำ้ รวมถึงวสัดแุละอปุกรณป์อ้งกนัไฟลำม 
 สว่นงำนบรกิำรติดตัง้ เป็นสว่นงำนที่ใหบ้รกิำรออกแบบและติดตัง้ ระบบโทรคมนำคมและระบบปอ้งกนัไฟลำม 
ผูม้ีอ  ำนำจตดัสนิใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหนว่ยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรตดัสินใจ
เก่ียวกบักำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน กลุม่บรษัิทประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทนุจำก
กำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรบัรำยกำร
ธุรกิจกบับคุคลภำยนอก 
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ขอ้มลูรำยไดแ้ละก ำไรของสว่นงำนของกลุม่บรษัิทส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้
(หนว่ย: พนับำท) 

 2562 

 
จ ำหนำ่ย 

อปุกรณไ์ฟฟำ้ บรกิำรติดตัง้ งบกำรเงินรวม 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 3,086,238 705,529 3,791,767 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย - (4,174) (4,174) 
โอนกลบัรำยกำรปรบัลดรำคำทนุของสนิคำ้คงเหลอืเป็น
มลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั (906) - (906) 

ก ำไรของสว่นงำน 314,135 199,574 513,709 
 

(หนว่ย: พนับำท) 
 2561 

 
จ ำหนำ่ย 

อปุกรณไ์ฟฟำ้ บรกิำรติดตัง้ งบกำรเงินรวม 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 3,212,143 1,317,984 4,530,127 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย - (4,458) (4,458) 
โอนกลบัรำยกำรปรบัลดรำคำทนุของสนิคำ้คงเหลอืเป็น
มลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั 3,534 - 3,534 

ก ำไรของสว่นงำน 282,529 359,582 642,111 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคำ้รำยใหญ่ 
 ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหนึ่งรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 

132 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำย (2561: 671 ลำ้นบำท ซึง่มำจำกสว่นงำนติดตัง้โทรคมนำคม) 
 
26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษัทและพนกังำนไดร้่วมกันจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพขึน้ตำมพระรำชบญัญัติกองทุนส ำรอง เลีย้งชีพ พ.ศ. 

2530 โดยกลุม่บริษัทและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทนุเป็นรำยเดือนในอตัรำรอ้ยละ  3 ถึง รอ้ยละ 5 ของเงินเดือน 
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพนีบ้ริหำรโดยบริษัทหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จ ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเมื่อ
พนกังำนนัน้ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทนุของกลุม่บริษัทในระหว่ำงปี 2562 และ 2561 กลุม่บริษัทรบัรูเ้งิน
สมทบดงักลำ่วเป็นค่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 7.1 ลำ้นบำท และ 6.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 6.2 ลำ้น
บำท และ 5.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
27. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ำย

ตอ่หุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้                         
เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 118 0.10 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรบัปี 2561 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ                         
เมื่อวนัท่ี 9 สงิหำคม 2561 70 0.06 

รวมเงินปันผลส ำหรบัปี 2561 188 0.16 
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เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ำย

ตอ่หุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้                         

เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 71 0.06 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรบัปี 2562 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯ                         

เมื่อวนัท่ี 9 สงิหำคม 2562 23 0.02 
รวมเงินปันผลส ำหรบัปี 2562 94 0.08 

 
28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้  
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 
 กลุ่มบริษัทท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้งกับกำรเช่ำทรพัยส์ินต่ำง ๆ และสญัญำบริกำรกบับุคคลภำยนอกและ

บรษัิทหลำยแหง่ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่1 ถึง 5 ปี 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ตอ้งจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใตส้ญัญำเช่ำ

ด ำเนินงำนท่ีบอกเลกิไมไ่ด ้ดงันี ้
(หนว่ย:ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 1 ปี 2 2 2 2 
   มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 2 1 2 1  

 
28.2 การค า้ประกัน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ำ้ประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษัทที่

เก่ียวเนื่องกบัภำระผกูพนัตำมปกติธุรกิจของกลุม่บรษัิท ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้
(หนว่ย:ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ค ำ้ประกนักำรจำ่ยช ำระเงินใหก้บัเจำ้หนี ้ 218 218 218 218 
ค ำ้ประกนักำรปฏิบตัิงำนตำมสญัญำ 101 94 81 75 
ค ำ้ประกนักำรก่อสรำ้ง กำรประมลูงำนก่อสรำ้ง     
   กำรยื่นซองประกวดรำคำและกำรช ำระหนี ้ 52 44 52 39 
ค ำ้ประกนักำรขำยสนิคำ้ 4 15 4 15 

 
29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส  ำคญัของกลุม่บริษัทตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและ

กำรเปิดเผยขอ้มลูส ำหรบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ยรำยกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั เงินกูย้ืมระยะสัน้ 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงินและเงินกูย้ืมระยะยำว 
 กลุม่บรษัิทมีควำมเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัเครือ่งมือทำงกำรเงินดงักลำ่ว และมีนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงันี  ้
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 ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่ 
 กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้ินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ฝ่ำยบริหำรควบคุมและป้องกนั

ควำมเสี่ยงนีโ้ดยกำรก ำหนดใหม้ีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคมุและกำรป้องกนัสินเช่ือที่เหมำะสม ดงันัน้ กลุม่บริษัท
จึงไมค่ำดวำ่จะไดร้บัควำมเสยีหำยที่เป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหส้ินเช่ือ นอกจำกนีก้ำรใหส้นิเช่ือของกลุม่บรษัิทไม่มีกำร
กระจกุตวัเนื่องจำกกลุม่บรษัิทมีฐำนของลกูคำ้ที่หลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสงูสดุที่กลุม่บรษัิทอำจ
ตอ้งสญูเสยีจำกกำรใหส้นิเช่ือคือมลูคำ่ตำมบญัชีของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 
 ความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ 
 กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ที่ส  ำคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงินเงินกูย้ืมระยะสัน้ หนีส้ิน

ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ืมระยะยำวที่มีดอกเบีย้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบีย้ที่ปรบัขึน้ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบีย้คงที่ ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั         
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของกลุม่บรษัิทจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ   

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินที่ส  ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ 
และส ำหรบัสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินที่มีอตัรำดอกเบีย้คงที่สำมำรถแยกตำมวนัที่ครบก ำหนด หรือ วนัที่มีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม ่(หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่ึงก่อน) ไดด้งันี ้

 
 (หนว่ย: พนับำท) 
 2562 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงที ่ อตัรำดอกเบีย้ ไมม่ี  อตัรำ 

 ภำยใน 
มำกกวำ่ 

1 ปรบัขึน้ลง อตัรำ  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 268 - 332,103 - 332,371 0.10 - 0.85 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 1,024,670 1,024,670 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 131,462 - - - 131,462 0.55 - 1.50 
หนี้สนิทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน 694,500 - - - 694,500 1.64 - 2.90 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 1,117,037 1,117,037 - 
หนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน 5,881 11,085 - - 16,966 2.36 - 10.64 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 16,540 - 16,540 THBFIX 
      บวกรอ้ยละ 2 ตอ่ปี 
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 (หนว่ย: พนับำท) 
 2561 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบีย้คงที ่ อตัรำดอกเบีย้ ไมม่ี  อตัรำ 

 ภำยใน 
มำกกวำ่ 

1 ปรบัขึน้ลง อตัรำ  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 5,598 - 200,693 - 206,291 0.10 - 0.85 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 1,187,167 1,187,167 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 143,102 - - - 143,102 0.55 - 1.50 
หนี้สนิทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน 296,700 - - - 296,700 1.64 - 2.90 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 1,241,919 1,241,919 - 
หนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน 6,393 12,628 - - 19,021 2.36 - 10.64 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 44,740 - 44,740 THBFIX 
      บวกรอ้ยละ 2 ตอ่ปี 

 
 (หนว่ย: พนับำท) 
 2562 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงที ่ อตัรำดอกเบีย้ ไมม่ี  อตัรำ 

 ภำยใน 
มำกกวำ่ 

1 ปรบัขึน้ลง อตัรำ  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 268 - 137,126 - 137,394 0.10 - 0.85 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 850,029 850,029 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 117,422 - - - 117,422 0.55 - 1.50 
หนี้สนิทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน 596,000 - - - 596,000 1.64 - 1.95 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 982,927 982,927 - 
หนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน 4,690 7,607 - - 12,297 2.36 - 10.64 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 16,540 - 16,540 THBFIX 
      บวกรอ้ยละ 2 ตอ่ปี 
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 (หนว่ย: พนับำท) 
 2561 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบีย้คงที ่ อตัรำดอกเบีย้ ไมม่ี  อตัรำ 

 ภำยใน 
มำกกวำ่ 

1 ปรบัขึน้ลง อตัรำ  ดอกเบีย้ 

 1 ปี ถึง 5 ปี 
ตำมรำคำ
ตลำด ดอกเบีย้ รวม ที่แทจ้รงิ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 4,766 - 53,645 - 58,411 0.10 - 0.85 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - - 1,080,818 1,080,818 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 132,422 - - - 132,422 0.55 - 1.50 
หนี้สนิทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงิน 244,500 - - - 244,500 1.64 - 1.95 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - - 1,227,712 1,227,712 - 
หนีส้นิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงิน 4,838 7,959 - - 12,797 2.36 - 10.64 
เงินกูย้ืมระยะยำว - - 44,740 - 44,740 THBFIX 
      บวกรอ้ยละ 2 ตอ่ปี 

 
29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 เนื่องจำกเครือ่งมือทำงกำรเงินสว่นใหญ่ของกลุม่บริษัทจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรือมีอตัรำดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัรำ

ดอกเบีย้ในตลำด กลุม่บรษัิทจึงประมำณมลูคำ่ยตุิธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมลูคำ่ตำมบญัชีที่แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  

 
30. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถปุระสงคใ์นกำรบรหิำรจดักำรทนุท่ีส  ำคญัของกลุม่บรษัิทคอืกำรจดัใหม้ีซึง่โครงสรำ้งทนุท่ีเหมำะสมเพื่อสนบัสนนุกำร

ด ำเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทและเสริมสรำ้งมลูค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่บรษัิทมี
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ำกับ 1.21:1 (2561: 1.03:1) และบริษัทฯมีอัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ำกับ  1.09:1 (2561: 
0.99:1) 

 
31. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปีให้
จ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2562 ในอัตรำหุน้ละ 0.01 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 11.8      
ลำ้นบำท 
 

32. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบกำรเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2563 
 
 

 



บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส  โซลูช่ัน จ ํากัด (มหาชน)

329  หมู 3  ตําบลบานใหม  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120

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

CSS Group

www.cssthai.com


	ปกหน้า AR 2562 (TH)
	Binder1
	1.1 2019 AR มุ่งสู่
	2-3 2019 AR สารบัญ
	สารบัญ 1
	สารบัญ 2

	4-5 2019 AR สารประธาน
	สารประธาน 1

	6-7 2019 AR รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	8-9 2019 AR รายงานคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	10 2019 AR รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	11 2019 AR รายงานคณะกรรมการบริหาร
	12 2019 AR รายงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
	13 2019 AR วิสัยทัศน์
	14-23 AR กรรมการ
	1. คณะกรรมการบริษัท (คุณสมพงษ์)
	2. คณะกรรมการบริษัท (อ.ปิติพัฒน์)
	3. คณะกรรมการบริษัท(คุณฉัฐภูมิ)
	4. คณะกรรมการบริษัท(อ.ประภาษ)
	5. คณะกรรมการบริษัท(ดร.วุฒิชัย)
	5.1 คณะกรรมการบริษัท(ดร.วุฒิชัย)
	6. คณะกรรมการบริษัท(คุณโอภาส)
	7. คณะกรรมการบริษัท(คุณกิตติรัตน์)
	8. คณะกรรมการบริษัท(คุณภณิดา)
	9. คณะกรรมการบริษัท(คุณนงนุช)

	24 2019 AR รายงานคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
	25 2019 AR ข้อมูลสำคัญทางการเงินโดยสรุป

	Binder2
	28-29 2019 AR นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	30-31 2019 AR การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
	32-40 2019 AR ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	41-45 2019 AR ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
	46-49 2019 AR ปัจจัยความเสี่ยง
	50-52 2019 AR ทรัพย์สินประกอบธุรกิจ
	53 2019 AR นโยบายการลงทุนของบริษัทร่วม
	54 2019 AR นโยบายการจ่ายปันผล
	55 2019 AR ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น
	56-69 2019 AR โครงสร้างการจัดการ
	70-71 2019 AR รายงานการถือครองหลักทรัพย์
	72-78 2019 AR ค่าตอบแทนกรรมการ
	79-96 2019 AR การกำกับดูแลกิจการ
	97-100 2019 AR การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
	101-118 2019 AR คำวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ
	119 2019 AR ปกรายงานของผู้สอบบัญชี (TH)
	120-123 2019 AR รายงานผู้สอบ
	124-128 2019 AR งบ 1
	129-130 2019 AR งบ 2
	131-132 2019 AR งบ 3
	133-148 2019 AR งบ 4
	149-150 2019 AR งบ 5
	151-161 2019 AR งบ 6

	ปกหลัง AR 2562 (TH)

